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Mato Europoj naujo 
karo pavojų

Colorados gubernatorius 
tyrinėja streiką

Rumanijoj susekta sąmok
slas grąžinti Karolį sostan
Colorados gubernatorius pats 

tyrinėja angliakasių streiką
Mato Europą slenkančią į Sąmokslas grąžint

naują karą

VValsenburgo distrikte 25 ka- 
. syklos uždarytos; likusios 

taipjau maža beveikia

DENVER, Colo., spalių 25. 
— Gubernatorius W. H. A- 
dams bando pats susipažinti su 
Colorados angliakasių streiku, 
kurs tęsias jau daugiau kaip 
savaitę laiko, šiandie atvykęs į 
VValsenburgą, kurs yra streiko 
centras, gubernatorius kalbė
jos su streikininkų vadais, su 
pikietuotojais, su kasyklų sar- 

kasyklų savinin-gybiniais ir su 
kais.

Baisus 
jei 
tuos.

karas neišvengiamas, 
valstybės nenusigink- 
sako Lloyd George.

Karoliui Rumanu 
sostą

distrikte buvo 
jau dvi- 

, o li-

VValsenburgo 
priverstos užsidaryti 
dešimt penkios kasyklos 
kasios penkiolika kasyklų, nors

j Suimtas su dokumentais 
finansų ministeris ir 
princo draugas

dar bando dirbti, bet darbas 
buvęs j labai šlubuoja, kadangi didesnė
kron- dalis darbininkų prisidėjo prie 

streiko.

valstybių, kad 
įstatymais ir 

ne jėga, tai kl-
40 žmoniy sužeista 
motorbusui apvirtus

BLOOMINGTON,
David

Anglijos
Lloyd 
prem- 
Tautų 

susu inki

LONDONAS, spalių 25. — 
“Jei mes nepajėgsime prigrau- 
denti pasaulio 
jos pasitikėtų 
teisingumu, o 
tas karas bus
baisesnis karas, negu koks pa
saulio istorijoje buvo.“

Taip pasakė 
George, buvęs
j eras, kalbėdamas vakar 
Sąjungos draugijos 
me.

“Du trečdaliai Europos apsi-(dokumentų, kurie tapo konfi 
ginklavę nuo galvos iki kojų. 
Jų armijos tarp didelės, kaip 
kad buvo prieš didįjį karą, tik 
daug geriau giTTMtl otos, tuo 
tarpu kai kitas trečdaly*- yru 
be jėgų ir priklauso visai nuo 
savo stipriai ginkluotų kaimy
nų malonės,’’ sakė toliau David 
Lloyd George. “Dalykų padėtis 
šiandie yra l»aisesnė, pavojin
gesnė, ne kad buvo prieš 1914 
metus.‘Tai yra nugalėjusių val
stybių gėda. Bendrai jų armi
jas šiandie siekia 10,000,000 
vyrų, tuo tarpu kai nugalėto-- 
sios valstybės i>endrai teturi 
250,000. Ir tai vadinasi sau
gumas !

“Europoj negalės būti tal
kos, kol visos valstybės nenu- 
siginkliLos,’’ sakė Lloyd George, 
bet kol valstybės laikys dideles 
armijas, dideli kami nebus iš
vengiami.’’ ,

BUCHARESTAS, Rumunija, 
spalių 25. ■— Pakeliui iš Pary
žiaus į Bucharestą buvo areš
tuotas Miinoilescu, buvęs Ru
munijos finansų viceministeris 
ir artimas buvusio kronprinco
Karolio draugas. Manoilescu (25. — Ėjęs iš St. Lotus į Chi- 
kaltinamas dėl konspiracijos 
uteteigti buv. kronprinco tei
ses Humaniįos sostui. Sako, 
kiul pas jį buvę rasta daug jį

knot i. Mrnoilescu uždarytas 
k:iro kalėjime.

Girdėt, kad vyriausybė įspė
jus Rumunijos laikraščius, nie
ko apie konfiskuotus laiškus 
neminėti.

cagą motorbusas, sukdamas 
stačiu kelio išsilenkimu smar
kiai paslydo ir apvirto. Dau
giau kaip keturios dešimtys 
keleivių buvo sužeisti. Ketu
riolika jų buvo skaudžiai su
žeisti ir teko gabenti į ligoni
nę. Nelaimė atsitiko netoli nuo 
Tonawanda miestelio.

Bulgaru komitadžai 
puolė Jugoslavų 

miestelius

Ohio anglies kasyklos 
vėl pradės dirbti

25 kasyklų savininkai pasirašė 
sutartį su unija

NELSONVILLE, Ohio, spa
lių 25. — Dvidešimt penkių 
šioje apielinkeje anglies kasyk
lų savininkai pasirašė kontrak
tą su angliakasių unija, kuriuo 
pinant kasyklų darbininkams 
bus mokamos algos pagal seną
ją Jacksonvillės sutartį. Tuo 
bud u streikas tose kasyklose 
pasibaigia.

TOKIO, Japonija, spalių 25. 
— Del princesės Tošiko Puši
mi mirties, Japonijos laivyno 
manevrai sulaikyti.

SVARBIOS PRAKAIzBOS AN
TANO KUPRAIfilO NORIU 

SIDĖJE

Antanas Kupraišis

Antanas Kupruišis ką tik grį
žo iš Rusijos. Jis Rusijoj išbu
vo pusantrų metų ir ištyrė Ru
sijos rojų. Taigi nedėlioj, spa
lių 30 d., 7 vai. vakare, Liuosy- 
bės svet
pa|>asakos ką jis pats patyrė 
Rusijoj. O patyrė jis daug ir 
turi daug žingeidžių dalykų pa
pasakoti. Todėl visi ir visos at- 
silankykit j šias žingeidžias pra
kalbas. —Rengėjai.
' ■ 1 1 I tw7.’,wii l"Timillll<lį||BB I IIII

Lindbcrgho poemos 
prizą laimėjo 

mergaitė
NEVV YOJ’.KAS, sĮHilių 25.— 

Konteste panišyti Liii<lberxho 
skridimo i>er Atlantą [>oemą, 
kuriame dalyvavo apie 3,OOC 
poetų ir “poetų“, pirmą prizą 
— 5OO dolerių — laimėjo Na
tai ia Crane, 14 metų amžiaus 
mergaitė, Brooklyno mokyklom 
mokinė. Jos poema, viso 60 
lių. pavardyta “The Wings 
Ix?ad” — švino sparnai.

ei- 
of

Afrikos maurų sugauti 
francuzai sveiki

I „ '

RABATAS, Moroka, spalių 
25. — Gauta žinių, kad mau
rų j>aimti nelaisvėn keturi 
francuzai, Y ves Steeg, Jean 
Maillet ir moterys Marie Pro- 
korova ir baronėse Steinheil, 
yra gyvi ir kol kas jiems joks 
pavojus negresiąs. Kiek j/ų ka
lintojai reikalauja išsipirkimo 
pinigų, kol kas nepatirta.

DINAMITAVO PROKURORO
NAMUS

ROCHESTER, N. Y., spalių 
25. — Sprogusi anksti šį rytą 
bomba sudraskė priekinę dalį 
namų, kuriuose gyvena distrik- 
to prokuroras Charles Mondo. 
žmonių niekas nenukentėjo. 
Bombos sprogimas buvo taip 
stiprus, kad apielinkėj per blo
ką visų namų langai išbyrėjo.

BANKAS BANKROTAVO

LA GRANGE, lud., spalių 
25. — Šiandie uždarė savo du
ris First National Bank of La 
G range. Valstybės bankų in-

[Pacific and Atlantic Photo Į W*'"r-TF
New Yorko milionierius Robert M. Catts ir Margaret Luerr- 

sen, kuri jį apskundė už ne ištesėjimą prižado ją vesti. Ji reika
lauja iš jo net $250,000.

Riaušės prieš žydus Buda- į Kova su banditp gaujomis 
;iešte nesiliauja ; Meksikoj

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
spalių 25. — V^kar čia atsi
naujino antisemitinės riaušes. 
Universiteto studentai naciona
listai užpuldinėjo žydus, mušė 
juos, draskė nuo jų rubus. žy-

BELGRADAS, Jugoslavija, dų studentai buvo smurtu iš- 
sj>alių 25. —- Nežiūrint Bulga- guiti iš universiteto rūmų, 
rijos vyriausybės paskelbtos 
apsiausties padėties Jugoslavi
jos sienoj, Bulgarų komita- 
džai (partizanai) įsiveržę j Ju-

zarevačo miestelius. Puolikai 
buvo kariuomenės atmušti, ir

Į pabėgo.

Nacionalinio teatro valdyba 
paskelbė, kad dramos “Aukšto
ji žiix)ne” vaidinimas paliau
jamas. To veikalo autorius mat 
buvo žydų dramaturgas Disi- 
der Szomory, ir jo statymas 
Nacionaliniame teatre iššaukė 
antisemitų riauėes.

MEKSIKOS MIESTAS, 
lių 25. — Federalinės kariuo
menės dalis, generolo Aguirre 
vedama, pradėjo griežtą kam
paniją prieš Rudolfo Lozado 
vadovaujamus banditus, kurie 
per pastarus dvyliką metų ope
ravo Orizabos srity. Vyriausy
bė tikisi, kad tos banditų 
gaujos netrukus bus visai iš
naikintos.

spa-

Pranešimai iš Vera Cruzo 
sako, kad Orizabos kalno šlai
tuose ciną stiprus susikirtimai 
tarp federalinės kariuomenės ir 
banditų burių.

Čilėj mirtinai pašautas 
J. V. konsularinis 

agentas
Menonitai grjžta iš Pa- 

raguajos į Kanadą
Trockis ir Zinovjevas 
eina lauk iš centro 

komiteto

Dar 5,000 franeuzy aplei-' Maskvoj trys asmenys pa 
smerkti sušaudyt 

f t

do Reino kraštą
MAINCAS, Vokietija, spalių 

25. — Per pastarus dvi dienas 
Franci ja ištraukė iš Reino kra
što aštuonis savo okupacinės 
kariuomenės batalionus, bend
rai 5.000 kareivių.

Peruvijoj kilęs maistas
Ix>reta provincija protestuoja 

prieš sienos sutartį

BOGOTA, Kolumbija, spalių 
25. Nepatvirtinti pranešimai 
sako, kad Loretos provincijoje, 
Peru vi joje, prasidėjęs 
mas. Sukilėliai saką, 
Peru vi j os-Kolumbijos 
busianti ratifikuota, jie
šią nuo Peruvijos. Menama su
tartimi norima išlyginti senas 
tų dviejų valstybių sienos gin
čas.

sukili- 
kad jei 
sutartis 
atsime-

24,000 akrą dykos žemės 
naujokynams

25.yVASIIINGTONAS, spalių
— Ateinantį mėnesį Colorados 
ir New Mexico valstybėse bus 
atidaryta daugiau kaip 24,000 
akrų valstybės žemės žmo
nėms, kurie nori įsisteigti ten 
sau ukius.

[Del pilnų informacijų apie i 
dalinamas “homestead’ams“ žc-' 
mes reikia kreiptis į artimiau- 
sį Federal Land 
šyti į General 
Department of 
Washingtoh, D.

ofisą, arba ra- 
Labor Offiefe, 
the Interior,

Pašto viršininkas nu 
baustas kalėjimu už 

vagystę
JAGKSONVILLE, Fla., r“- 

i lių 25. — Teismo pripažintas 
kaltas dėl pasisavinimo $50,- 
000 pašto pinigų, buvęs Hie- 
leah, Fla., pašto skyriaus virsi-1 
ninkas Louis Itandall tapo nu
baustas penkeriais metais -bau 
/džiamojo kalėjimo. i

f 
•<

Du kiti, kaltinami dėl šnipavi- 
mo Anglijai, nuteisti dve
jiems metams kalėjimo

MASKVA, spalių 25. — By
la jienkių asmenų, kaltinami! 
dėl šni|>avimo Anglijos naudai 
pasibaigė. Trys kaltinamųjų, 
broliai Vladimiras ir Kirilas 
Prove, ir jų švogeris Korepa- 
nov, visi trys buvę caro laikais 
milionieriai, Aukščiausiojo 
ro teismo buvo pasmerkti 
šaudyti, kitu du, Nanov 
Podriezkov, kadangi juodu 
iš proletarų šeimų,
dvejais metais kalėjimo.

su- 
ir 

kilę 
nubausti

Pasmerktieji traukė 
burtus, kuriam jų 

mirti
LA PAZ, Bolivija, spalių 25. 

— Keturi kaliniai, pasmerkti 
dėl nužudymo 1917 metais bu
vusio Bolivijos prezidento gen. 
Jose Manuelio Pundo, traukė 
burtus, kuris jų turi mirti. 
Mirties burtą ištraukė jauniau
sias jų, Alfredo Juaregui, 28 
metų amžiaus. Juaregui parei
škė, kad nors jis visai nekaltas, 
bet jeigu jau reikią jam mirti, 
tai jis norįs, kad tuojau butų 
sušaudytas.

Amerikos skridikai per 
Atlantą atplaukė 

j Lisaboną
L1SABONAS, Portugalija, 

spalių 25. — Garlaiviu Lima 
JflttTTrtfe 1 atvyko čia iš Ilorta, 
Azorų, Amerikos lakūnai per 
Atlanta, Rutha Elderiutė ir i

.jos draugas pilotas George 
llialdeman. Uuoste juos pasiti
ko didelės žmonių minios.

[Elderiutė ir Haldeman skri
dę “American Giri’” monopla- 

___ ____ i į Paryžių, 
kelionėje paklydo ir pagaliau 

į buvo priversti nusileisti vande
nynai i apie 300 mylių nuo A- 
zorų salų. Jie buvo vieno laivo 
išgelbėti ir nugabenti į Azorų 
salas.]

sp°’ nu iš New Yorko

Karo padėtis Rumani- 
jos sostinėje?

KUNIGO ĮSKUNDĖJAI GRŪ
MOJA SMURTU

lai M A, Peru vi ja, spalių 25. 
— Iš Tocopilla, Čilėj, praneša, 
kad ten vienas čilietis mirtinai 
pašovęs Alaną E. Russellį, 
Jungtinių Valstybių konsulari- 
nį agentą, kurs buvo taipjau 
Guggenheimo interesų biznio 
vedėjas. Pirmiau Russell buvo 
Cjentralinio Peruvijos geležin
kelio trafiko vedėjas.

WINNIPEG, Manitoba, spa
lių 25. — Dvi menonitų šei
mynos, parvykusios iš Para- 
guajos, sako, kad ateinančią 
žiemą iš Paraguajos grįš at
gal į Kanadą 600 menonitų 
šeimynų, kurios prieš dvejus 
metus buvo iš Kanados emi
gravusios į Paraguają.

MASKVA, spalių 25. —Pra
neša, kad Trockis ir Zinovje
vas, kitą kartą buvę galingiau
sios figūros sovietų valdžioj, 
bus pašalinti iš centralinio 
komunistų partijos komiteto.

/ tf —-----—---
Išsprogdino kasyklų 

šafto trobesį

Irakas, Egiptas nori įeit 
Tauty Sąjungon

GENEVA, Šveicarija, spalių 
25. — Girdėt, kad Irakas, ly
giai kaip ir Egiptas, prašysią, 
kad jos butų priimtos 
Sąjungos nariais.

Tautų

NUŠOVĖ POLICIJAI
PRIEŠINUSI NEGRĄ

PASI-

EAST ST. LOUIS, III., spalių 
25. Del pasipriešinimo ban
džiusiai jį suimti policijai, bu
vo nušautas John Walton, ne
gras. Sako, kad Walton buvęs 
paskilbusio butelegerio, Char
les Birgerio, pasamdytas nu
žudyti Robeilą Wardą, Benton 
State banko pirmininką.

Alfonsas užsigavo koją
MADRIDAS, Ispanija, spalių 

. 25. — Iš Barcelonos gauta ži-
spektorius, peržiurėjęs knygas, I nia, .kad vakar, žaizdamas po- 
kako, kad bankas netrukus g*a- lo, karalius Alfonsas skaudžiai 
lėsiąs vėl atsidaryti. užsigavęs koją.

KETURIOLIKA DEGTINĖS 
šMUGELNINKŲ NUBAUSTA I

SEATTLE, VVash., spalių
— Federaliniame teisme 
pasibaigė byia trisdešimt 
šių asmenų, kaltinam#
svaigalų šmugelio. Keturiolika 
jų buvo pasmerktu dvidešimt 
du paleisti be bausiąės.

25. 
čia 
še- 
del

STEUBENVILLE, Ohio, spa
lių 25. — Glen Robine, dvide
šimt mylių į pietus nuo Steu- 
benvillės, nežinomi asmenys 
dinamintu išsprogdino Ohio 
Coal kompanijos Budd kasyklų 
šafto trobesį. Tos kasyklos, dėl 
streiko, buvo uždarytos.

PAGRISO GYVENTI, CHO
RISTĖ NUSIŽUDĖ

DURAND, III., spalių 25. — 
amžiaus 

kad dėl mergina Hazel Lamb, kurios 
sąmokslo skundu vietos kunigas J. VVar- 

ex-kronprincą’ren buvo pašalintas iš baptis- 
Buchaireste paskelbtas tų bažnyčios, gavo grumojamą 

laišką. Laiške sakoma, kad 
ji turinti per dešimtį dienų 
išsikraustyti iš Durando, kitaip 
jai busią blogai.

Mergina skundė kunigą 
Warreną dėl jo nedoro elgesio.

LONDONAS, spalių 25. — Devyniolikos metų 
Iš Viennos praneša, 
susekto Rumunijoj 
grąžinti sostan 
Karolį, 
karo stovis.

MASKVA, spalių 25. — Mi
rė Aleksandras Južin, žinomas 
Mažojo teatro direktorius ir 
pasižymėjęs artistas.

Chicagoi ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Bendrai gražu; maža atmai
nos temperatūroj; vidutinis, 
daugiausiai pietų vėjas.

Vakar temperatūros buvo 
tarp 53° 77° F.

šiandie saulė teka 6:14, lei
džiasi 4:54. Wžia$i
5:43 vakaru.

DĖS MOINES, Ilowa, spalių 
25. — Nusinuodijo teatro cho
ristė Cecil Moore, 19 metų am
žiaus. Prieš nusižudymą ji pa
liko laiškelį, kuriame sako, kad 
jai gyvenimas be galo pagrisęs.

KALTINAMAS DEL NEDO
RO DARBO

WA3HINGTONĄS, spalių 25. 
— 1 teismo rankas tapo atiduo
tas Wm. B. Robinson, vyliau
sias prohfbicijos tardytojas. 
Jis kaltinamas dėl užpuolimo ir 
sukoneveikimo devytorfy irre'fty 
amžiaus mergytės.

SAUGUMAS

PATARNAVIMAS 
PATOGUMAS

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St, Chicago, UI

yra trys ii daugelio kitų priežasčių, kurios pritraukia 
lietuvius siųsti pinigus Lietuvon per NAUJIENAS.

1. NAUJIENOS duoda geriausią patarnavimą pinigų 
•untijams, ir NAUJIENŲ korespondentas Lietuvoj 
Lietuvos Koperacijos Bankas — pinigų gavėjams. Grei
tumas jeina j patam avimą.

2. Per NAUJIENAS yra patogausia siųsti dėlto, kad 
NAUJIENOSE galima atlikti reikalus dienomis, vakarais 
ir sekmadieniais ir. t«lpgi per skyrius ir paltą Ii kitų 
miestų

3. NAUJIENOS duoda visišką garantiją už siunčia
mus pinigus, kad bus išmokėti adresatui ar grąžinti atgal 
jei adresantas nebūtų surastas.

Telegrafuokit pinigus Lietuvon per NAUJIENAS, tai 
kainuos jums tiktai 60 centų. Sekamos vietos suteiks 
jums patarnavimą:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKAIČ1O APTIEKA. 527 W. 120th St 
RAKO APTIEKA. 2346 West 69th Street.
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SEIMININKĖMS KELRODIS

Lietuve Seimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaite tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei seimininku

RODYK
Gaminimo Receptas

Sėlenos yra skanus valgymui kai
po grudų maistas su pienu ar grie
tine, bet daugelis šeimininkių paty
rė jog iš jų galima daug ko kepti ir 
išvirti. Sėlenos yra tvirtas, maistin
gas maistas, kuris budavoja kūną ir 
priduoda energijos. Patariu jums

# duoti sėlenų jūsų šeimynai nors sykį 
j dieną, šeimynai bus pavaišinimas 
padarius vakarienei sėlenų biskvitui,

. jeigu darysit apačioj pažymėtu “ 
ceptu. Užsisakykit pakelį sėlenų 
savo groserninką šiandien.

Sėlenų Biskvitai 
puoduko All-Bran sėlenų

1 Vj puoduko miltų
5 šaukštukai kepamo pauderio
2 šaukštai cukraus
\ šaukštuko druskos
3 šaukštai riebalų 
*t puoduko miltų.

e Sumaišyk sėlenas su miltais kurie 
turi būti persijoti su druska, kepamu 
pauderiu ir cukrum. Pertrink tau
kus per mišinį ir dadėk pieną. Min
kyk ant miltuotos lentos ir sukočiok 
pusės colio storio. Supjaustyk bis
kvitų kapotoju; kepk karštame pe-

• čiuje dvylika iki penkiolika minutų.
Virtuvės Patarimai

Verdant žirnių zupę visada mesk 
riekutę duonos. Tas neduos žirniams 
nuskęsti ant dugno ir pridegti.

Išgramdyk skarvadą čystai kožną 
sykį po naudojimo, iš vidaus ir iš 
lauko ir ant skarvados nebus taukų 
ir suodžių kaip matot ant kitų. Len
gva tą padaryti kožną sykį po nau
dojimo, bet sunku bus kada bus už
leista rer kelis sykius.

Visada turėkit savo ledų šėpoj dė
žę evaporated pieno. Jis susigadys 
atsitikime kada pienius užmiršta pa
likt jums pieną.

Jūsų prezervai ir daržovės išsilai
kys daug geriau jeigu padėsit į sau
są vėsią vietą skiepe.

Naminiai Pasigelbėjimai
Stengkis išvalyt plėtmus kolei dar 

, švieži, nes sisenėję sunkiau išimami.

re
pas

LR No. 107
Jeigu krasaženkliai sulimpa per

leisk per juos karštą prosą. Nuo to 
jie persiskirs be vargo.

Padedant mezginius nuošaliai ant 
ilgesnio laiko, suvyniok j vaškuotą 
popierj. Tas neleis puti.

Grožės Patarimai
Šių dienų moteris naskirstoma j 

klesas pagal perfiumo kokį naudoja. 
Jaunoms merginoms yra perfumas 
gyvo skonio, kaip kamacijų arba 
phlox, sumaišytas su mignonettom 
arba heliotrope. Tie kvapsniai yra 
brunetoms. Blondės gali rasti sau 
perfumo išraišką geltonos rožės, o 
rudoms geriausia naudoti geltonų fi- 
jolkų perfumą. Juodakės Rytų tipo, 
delikatno ir švelnaus sudėjimo, gali 
naudoti natūrali jajminą arba tyrą 
sandai medi. Taip sakant, perfiuinai 
via pritaikyta visokio tipo moteriš
kei ir jį naudodama galės geriau sa
ve išreikšti. Perfiumų yra visokią 
kainų ir rūšių, todėl reikia žiūrėti 
kad gautumėt atsakantį.

Y pa tiška Sveikata

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

Town of Lake
^Geriausia kolonija Chicagoje

Reporterio žvilgsniu geriau
sia Chicagoje lietuvių kolonija 
yra, be abejonės, Tovvn of La
ke. Pritrukai žinių, pasisuk 
čia ir į pusvalandį turėsi jau 
ilgoką korespondenciją.

Liūdnos laidotuvės

*

Camel
tikru smagumu

Jus galit rūkyti Camels visa diena ir

jo sumaisymo

5 1027, R. V. Tobacco
ompany, WiQ»ton-8aleni, N. C.

Tokie cigaretai kurie padaro rūkymą

gausite vien tik atšviežinima ir sma
gumą iš kiekvieno cigarete. Tai yra

t ♦’*’ ♦ < ■ ' ‘‘“Z

nauda iš parinkto tabako ir tinkamo

Pereitą penktadienį žymus 
vietos biznierius karčiamnin- 
kas, p. Abravičius, išvažiavo 
su keletu draugų grybauti. 
Nuvažiavo į Palos miškus, už
važiavo ant kalno. Pastate ten 
didžiulį savo “Buick’ą”. Pažiu
rėjo į autą gailiomis akimis, 
lyg matydamas paskutinį kar
tą, ir nuėjo grybauti.

Ilgai ar trumpai tai buvo, ne 
žinau. Tik staiga automobilius 
pradėjo krutėti pakalnėn. Iš
syk pamažu, tolyn greityn, 
kaip saužudis liėgųs savo kelio-

Atsargus ištyrimas valgiu kokius! £ al() pakalnėn.
paprasčiausia šeimynos naudoja pa ° 
sirodo kad tankiausia ir daugiausia niovnn žinn kur Rnirk’asduodama mėsos ir bulvių ir stoka *«evas Z11K), Kili BUICK Hb
maistų turinčių mineralų, vitaminų butų nudumęs jei ne du me- 
ir kitų reguliuojančių dalykų. Mes! 
žinom kad netinkamas parinkimas 
maisto gali reikšt vidurių suirimą, 
taiogi būna priežasčia daugelio kū
niškų ligų. Kodėl sunku yra jert.k- 
rint nepatyrusią moterį jog ji yra 
kalta už vaikų ligas — kurias leng
vai galima išvengti. Mokyklose mo-;
kinama apie maistą. F a 1 
reikia. Kuomet šių dienų mokiniai i 
apsives ir augins, š 
L. _____ " ___ * ,gelio merginų pėdsakai dings iki to 
laiko, ir ta mokymo svarbumą bus 
sumažėjus. Musų svai biausia parei-; .... ,. . . ,
ga turi būti duoti vaikams ir mer- kreiptis į policininką pagelbos 
gaitėms supratimą apie svarbią P»- ieškoti, kiiris ir atvežė juos iki 
sirinkimo maisto — ir tikrą jausmą ... . , . . .. ..
ypatiškos atsakomybės. artimiausios gatvekano linijos.

O kai dėl Buick’o, tai žinote, 
i kad be skulpo ir jis negalėjo 
gyventi. Kada Buick’o laidotu
vės bus, nežinau. Nežinau tik- 

i ra i nei kas bus graborius, bet 
manau, kad ponas Waršauskis, 
kuris, regis, turi šioje apielin
kėje atatinkamą įstaigą džiunk 
jardžiu vadinamą.

Vaikezas vaikėzą peršovė
Pereitą penktadienį Tar- 

Jeckio grosernėje du vaikėzu 
susiginčijo. Vienas jų, kokių 
16 metų, o kitas apie 18 metų. 
Abu lietuviu. Vieno pavardė 
Juozas Kliukas, kito Palušas. 
Palušas, pagavęs revolverį, pa
leido keturius šuvius į Kliuką. 

i Du šuviu pataikė Kliukui — 
vienas kaklan, o kitas kojon. 
Palušas pabėgo. Policija ieško 
jo. O Kliukas ligoninėje.

Specializuojasi.
Sekmadienyje, spalių 16 die

ną, taip apie 6:30 vakare, kai
mynai pastebėjo, kad vieno 
šios apielinkės karčiamininko 
vaikai visu atsidavimu 
si apie barzdaskučio 
Vaitkevičiaus langus, 
nai pamanė, kad lietuvio

džiu pakelyje. Buick’as mėgino 
tarpt' jų išlįsti. Ale stogas pa
sirodė perpintus. Taigi tie du 
medžiu nuvožė stogą^ kaip sa
vo laiku indėnai nuvoždavo 

kinama apie °maistą. * Bet negalima skalpus baltveidžiams, kurie 
sakyt kad tas mokymas veikia kaip Į>ertoli į girias įsibriaudaVO. Iš
_____ ___ šeimynas matysim Buick O
ar tas mokymas ką reiškė. Bet dau- Įaįt

Musų

tepaliko tik keturi ra-

grybautojams teko

Ne Atidėliokite Ilgiau

Infant Care
Motinos, jums niekuomet nebus 

peranksti pradėti išdirbti savo kūdi
kių gerus ir naudingus papročius. Jei 
kūdikis ir turėtų gerą sveikatą ir bu
tų linksmas ir užganėdintas. Kas 
jam pagelbsti tai atsiekti ? Papras
tas, grynai doržovių produktas, taip 
senas kaip ir jus: gryna Castoria.

Kodėl lašų Castorijos nuramins 
visus nemalonumus iš syk. Praša
lins laip vadinamą colic ir vidurių už- 
kėtėjimą, ir ištikrųjų prašalins diar- 
rhea.

Ištikus svarbiai ligai, šaukit gydy
toją. Bet daugelis gydytojų pataria 
vartoti vien tik Castoriją dėl tų kūdi
kių nemalonumų kuriems daugiai*
neko ir nereikia. Jums nėra jokios

/ baimės duoti gryną Castoriją. Ji yra 
saugi ir visai nekenksminga, nes joje 
nėra paregoric, nėra opiates, nėra
jokių svaigalų. Tas yra tikrai jei
vąrtosit tikrą Fletcher’s Castoria: — 
ir tą rųšj gydytojai pataria nusi
pirkti.

Fletcher’s Castoria yra tinkama bi-

/ 
le kūdikiui. -Visi kūdikiai mėgsta 
vaitoti. Turi gardų skonį ir labai 
gerai pagelbsti. Tiktai žiūrėki Flet
cher’s parašo Ant pakelio ir jus žino
si!, kad jus gaunat tikrą ir gryną Ca
storia.

SPECIALfi PASTABA: Prie kiek
vieno butelio tikros Flatcher’s Casto
rijos yra įvyniota knygutė “Care and kai nori pataisyti Įaugi 
Feeding of Babies”, verta tiek aukso mus barzdaskučio šapai, 
kiek ji pati sveria dėl kiekvienos mo- . lietuviai “remia” lietuvius 

manė kaimynai eiti pažiūrėti, 
! kaip jauniems meistrams dar- 
L^is sekasi. Ale kai jie išėjo, tai 
musų jauni lietuviai išbėgiojo. 
Vėliau pasirodė, Pad vaikai ne 
talkon buvo atėję ir triusėsi

tinos arba busiančios motinos.

Children Cry for

jų

triusia- 
Vilimo 

Kaimy- 
vai- 
rė- 

kad 
Su-

CastoriA

TIKTAI $5 PILNA EGZAMIN AGI JA, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chorniškų ir naujų ligų. Jei kiti 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas išeg- 
zaminavimas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzaminavimo 
— kas jums yra.

DR. C. C. SINGLEY
20 W. Jackson B Iv., netoli State St. 
Kambariai 1012, 1015, 1016. Imkit elevatorių 

CHICAGO. ILLINOIS
Ofi: o valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:80 vakare. 

Nodėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.----------- -— ■ ............ .... .......■■ - - ■

Garsinkitės “Naujienose

X~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRAKALBOS SU 
PAVEIKSLAIS

Kas yra Biblija? 
Kas ją parašė? 

Koks yra jos tikslas? 
čia suminėti dalykai bus 
priparodyti proto šviesoje.

Mv, Spalio 27 d., 1927
Mildos Svetainėj

3142 So. Halsted Street
Pradžia 7:45 vai. vakare 

Kalbės S. J. Beneckas 
Įžanga liuosa. 

Kolektų nebus.
Rengia ir kviečia T. B. S. S.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Įsiveskit namų apčildymo reikme
nis į savo namą ateinančiai žie
mai — už keletą dienų gal jau 
ateis šaltas oras.

Pašaukite mus telefonu
arba atsilankykit į musų ofisą, o 
musų inžinierius išaiškins jums, 
kaip galite turėti apšildymo reik
menis savo namuose su mažomis 
išlaidomis-

Mes taipgi duodame reikalingus 
įrankius ir planą dykai.

M. LEVY co
KAMPAS STATE IR 22 GATVIŲ 

Telefonas j visus departmentus — Calumet 0644-0645 
Atdara iki 8 vai. vakaro. Mes kalbame lietuviškai

South Chicago Syrius, 9300 Commercial Avė.
Tel. Saginaw 4847

prie lango, bet įsipiršti vidun ir 
ką nors nuniaukti. Jie speciali
zavosi amatui, kurį paprastoje 
kalboje vadinamas yra vagyste.

Tikrai prieteliškai
Tokių atsitikimų gali pasitai

kyti tik ant Town of Lake. 
Lietuvis pilietis išsigėrė “mė- 
tų” ifišų viename saliune Hono- 
re gatvės apielinkėje. Turėjo 
jis kokią vienuoliką 
Sako 
siu aš 
Paliko.

karčiamninkui: 
tą dešimtinę

musų pilietis 
atėjo prie

dolerių, 
palik- 

pas tave.

namo 45 
alėjos:

Eina 
gatve, 
“Hands up! Stiek them high!” 
ąirdi. •

Atsigrįžo musų pilietis ir 
nustebo: “Jonai, ar tu pasiutai, 
ką tu dabar darysi su manim?”

Jos. F. Budrik {Ine. Į
3417-21 So. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705
GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA AIDŽIAUSIA PIANŲ, RAD1OS 

IR MUZIKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ.
Rudeninis seezonas jau čia, jus galite gėrėtis geera mu

zika ir futbolės sportu iš oro jūsų pačių namuose su 
Brunswick ir R. C. 
man Radio.

Kreditas — 6 mėn. išmokėjimui
SUTAUPYKIT PUSĘ

ant dentisto bilų
50c pleit“mautai- 50c

Sanitary special Bridgework 

$4 
Garantuotos

Iš už miesto pacienetams 
Užbaigiamos tą pačią dieną 

FLEITOS $10 iki $30 
DYKAI EGZAMINAVIMAS 

Be skausmo ištraukimas dantų 
PEOPLES DENTISTS 

322 So. State St. 
įsteigta 27 metų senumo 

Atdara vakarais ir nedėliomis

“Never mind,” — atsakė Jo
nas. Ir apkraustė musų piliečio 
kišenius ir palengvino juos dar vo pus.

“Einame dabar išsigerti.”
Jonas sutiko ir abu pasuko 

už kampo į vieną Wood st. 
kasčiamą. Ale kadangi jau 

antros nakties, tai
bu-

mu-
nuo vieno dolerio kuris ten bu- SU..g!ri draU»'ai Saliun!,n n0-

priimta.
Tokiųvo likęs.

Kai jau pinigui perėjo iš pi-, kentėjęs 
liečio į Jono kišenių, tai pilie- ką išsigerti, pasitaiko labai rė
tis suko: tai.

atsitikimų, kur 
pilietis šaukia plėši-

Reporteris.

nu-

A. Radiola, Atwater Kent ir Fresh-

iŠ lengvo džiaugda- 
musų Radio De-

t

Atvvater Kent vė
liausi model i a i 
kaip ant paveiks
lo už $120.00 
Freshman vėliau
si modeliai kaip 
ant paveikslo, už 
$98.00 ir aukšč. 
Radiolas už $78.- 
00 ir aukščiau. 
Phonogra p h ir 
Radio krūvoje už 
$79.00.
Užlaik ome v ė- 
Rausius Bru n s- 
wick ir Columbia 
Lietuviškus Re
kordus ir Roles.

Pirk kas geriausias Radro, mokėk 
mąsis kas pasaulyje veikiama. Aplankyk 
partamentą. Viskas naujas, didelis stakas iš ko pasirinkti 
Atdara vakarais iki 10 valandai. Nedėliomis iki 1 po pietų 

Tris Rdio eeexpertai visados jums yra gatavi patai 
nauti. Senus Radio seetus padarome elekttrikiniais ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą.
Šitą kuponą prisiųsdami mums arba atnešdami j krautuvę, gausite 
dykai Veidrodėlį su Chicngos Radio Stotimis.

Vardas ir Pavardė

Adresas

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

r.i ——■

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzio 8902 '

Garsinkitės “Naujienose
t
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PRANEŠIMAS

Town of lake
Užsimušė mergaitė

mer-

Roseland
p<>-

■9JI2MRM*.

•Ir ....... ’ ............
paprašė balso.

Plūs W. S. Revenue taksai

Lietuvis Kontraktorius

Lietuviai Advokatai

K. JURGELIONIS

Viršuj Universai
State Bank

BLDG. , 
St.

Clark

rengtos ift Auiniy, žievių ir .žiedų

Jei abejoji apie savo akis, eik pas
Dr. A. R. BLUMENTHAL 

OPTOMESTIUST

Yards 4951 
Mrs. Anielia Jarusz-Kaushillas 

AKUAERKA 
3252 So. Halsted St.

Amerikos lietuvių piliečių 
litikos kliubas laikė savo mėne
sinį susirinkimų spalių 10 d.

Tanlac
S2 M1LUON BOTILES VSED

Dainų ir Juokų

M

Metropolitan Electric
Shop 

2215 W. 22nd Street 
Phone Canal 2591

Kaip Prašalinti Kosulį
G relini pagelbai nuo pavojingo kosulio vnr- 

tokit Sevora’H Cough 
Balsam. Malonus var
toti, grynas, saugus 
vaikams ir suaugu
siems. PraAalina įri
tuojanti kosulį ir iš* 
va.o gerklę. Geriausi 
nuo kosulio gyduolė 
per 48 metus. Gaukit 
aptiekoj 25c. arba 50e. 
buteliukų.
W. F. SEVERĄ CO. 
Cedar Rnpids, lowa 
Nuo krutinės ir gal
vos slogų vartokite 
Sęvera'a Cold Tabletę

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. St., diicagro.

Gerbiamieji:—
Šiuomi pranešame, 

kad Milda Auto Sales 
ilgą laiką buvusi po No.

■

Tarp Chicagos 
Lietuvių.

persikelia į naują vietą, 
kuri bus naujame name 
moderniškai įrengtame. 
Musų “Show Room” 
bus dėl penkių automo
bilių vietos. Išanksto 
užtikriname Jus, kad iš
naujos musų buveinės galėsime teikti geresnį patar
navimą ir geriaus patenkinti musų klijentų reikala
vimus. Todėl šiuomi užkviečiame Jus prie pirmos 
progos atsilankyti į musų naują įstaigą.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS ir A. KASULIS, savininkai 

806-8 West 3Įsi St., Chicago, III.
Tel. Boulevard 1685

Pranciška Kopec, 4 m.
glite, gyvenusi 1153 S. \Vood 
St., važiavo vežimu, l ies na
mais ji mėgino nuo vežimo nu
šokti, bet nugriuvo ir persikė
lė galvą, nuo ko neužilgo ir pa
simirė. Nelaimė atsitiko vakar 
apie 6 v. v.

BABRAVIČIAUS - VANAGAIČIO -JUOZĄVITO

KONCERTAS
Penktadieny

Spalio-Oct, 28’27

Durys atsidarys 7:30 vai. vakare; Prasidės lygiai 8:00

Vidurinės tikietų kainos 
Malonus priėmimas ir patarnavimas 

Del visų 
Patogiai sudėstytos sėdynės 
Kad visi matytų ir girdėtų 

Proga pasirodyt 
Visi chicagiečiai ir 

apielinkių gyventojai 
kviečiami

Struniilo sv; tiinoje. Susirinki
mas prasidėjo 8 vai. vak.

Susirinkimui prasidėjus, kliu- 
bo pirmininkas, p. Misiūnas, pa
prašė raštininką W. Krištopaitj 
perskaityti pereito susirinkimo 
protokolų. Iš susirinkusių tarpo 
duodama įnešimas, kad proto
kolą priimti. I'inansų raštinin
kas prašo balso. Gavęs jį, jis 
klausia, ką daryti su doleriu, 
kuris likosi neįrašytas i kny
gas.

O tas doleris buvo p. Wit- 
kaus. Šis pilietis buvo pirmiau 
priklausęs kliubui. Bet išėjo 
tarp jo ir kasieriaus nesusipra
timas. Vienas kaltino kitą. Pa
galios kliubas turėjo paskirti 
komisiją ir pavesti jai ištirti da
lykus, dėl kurių ėjo kivirčai. 
Komisija ištyrė ir išnešė nuo
sprendį, kad pilietis \Vitkus 
turi sugrąžinti kliubui turto 
sumoje daugiau kaip 35 dole
rių. Pilietis VVitkus šio nuo
sprendžio neprisiėmė ir apleido 
susirinkimų. Daugiau jis nesi
lankė i susirinkimus per kokius 
lenkis mėnesius.

Vienok- i susirinkimą, kuris 
įvyko 12 diėną rugsėjo, jis ir 
vėl atsilankė. Pilietis Nutautas 
perstatė ji kaip naują narį. Pir
mininkas paklausė susirinkusių
jų, ką jie mano daryti — pri
imti, ar ne? Pilietis Bruzgulis 

, Gavęs balsą, jis 
prabilo daug maž lai p: mes ga
lime priimti pil. Witkų, jei jis 
sugrąžins tuos pinigus, kuriuos 
kliubo komisija yra pripažinu
si priklausant kliubui. Paskui 
kilu dėl viso klausimo ilgesnių 
diskusijų ir todėl taip ir likosi 
tas klausimas neišspręstas, ir 
pil. VVitkaus doleris neįtrauk
iąs į knygas.

Dabar šiame susirinkime, t. 
y. 10 d. spalių, kalbamas klau
simas likosi išspręstas iki mc 
tiniam susirinkimui. Priėjus 
prie balsavimo, pirmininkas pa
aiškino: esą, kurie norite, kad 
šiandien pil. Witkus butų pri
imtas, * pakelkite rankas. Pakė- 
’ė H. Kai pirmininkas paklau
sė, kas yra priešingas, tai prie
šingų pasirodė 1G. Jokiu bildu 
pil. VVitkus liko nepriimtas. 
Jis paėmė savo dolerį ir apleido 
svetainę.

I Gaila, kad musų draugai kliu- 
bi'ečiai tingi lankyti susirinki- 

jnus. Kai kurie jų dagi mokes
tis kliubui užsimokėti tingi. Jei 
visi susirinkimus lankytume, 
tai daugiau ir nuveiktuinėni.

H lietis Nutautas užsipuolė 
ant pil. Šilko. Dalykai buvę to
kie. Pas Nutautą, girdi, atėjęs 
kontraktorius. Sako, tu esi ge
ras žmogus, gerai suprantąs da
lykus, aš tau paliksiu šitą blan- 

' ką surinkimui vardų šioj gatvėj 
idant ale- 
Surink 90 
aš gausiu 
Nutautas

| gyvenančių piliečių, 
i ją (jėlą) išgrįsti.
nuošimčių vardų, tai 

■darbą grįsti alėjas.
pradėjęs rinkli parašus alėjos 
taisymui. Bet tesurinkęs tik 60 
nuošimčių. Permažai. Tai pilie
tis kontraktorius negavęs kon
trakto.
šynio, 
Todėl 
šilku?.

Nutautui nepatikęs nei šios 
wardos aldermanas. Girdi, jis 
užlindęs su tuo alėjų taisymo 
darbu. Kai kurie nužiūri, kad 
visas tas nesusipratimas dėl 
alėjų taisymo kilęs todėl, kad 
nepavykę surinkti 90 nuošim
čių parašų. Pernai, kai taisė 
vienoje vietoje alėjas, tai vie
no politikieriaus alėja 60 pėdų 
ilgio tapusį veltui ištaisyta, ir 
<li>r jis gravęs automolriliaus tai-

šlikas nesirašęs ant pra
liet kitus atkalbinėjęs. 
Nutautas ir išmetinėjo

Pagelbsti,Nuo Gasų 
Skilvio Skausmų 

Ir Svaigulio

Gydytojai tvirtina mums, kad 90 nuoiini 
čių vlnų lipų paeina nuo Hkilvio ir žarnų 
rūbelių, .lųi neunlito būti įsvoikaa, jei Ju*ų 

/irAk niman yra bloga*; iAtlkrųjų jų.i lįtufrg- 
»it<’. jei tik lU'rnainysite aav<> tnalato, kuria 
nitų tinkamai auv’rAklnnmn.i ir užlaikvklt 
mvo skilvi geroj tvarkoj.

’i'an ac turi pu kų rekordų kuilio gerai pa 
.rellmtančid-* nuo nevi rakinimo trubelių viso* 
'iio< rųfiies, net ir labili užsisenejusių.

Skaitykit kų Mf. John F. Meighen, 619 
Hlghland Avė., S'dnov, Ohlu, ^ako: ‘‘Per ke., 
tetą metų aš turČjiiu dideli skilvio skaudė* 
iimų Iš priežasties našų ir dikėiai kenkda
vau nuo nemigės. Kol nA užbaigiau pilonų 
buteli iiA pastebėjau didelę pngelbip Dabar 
riš esu geroje HVe.’katojc ir neturiu jokių 
ekif.vlo trubelių,”

Jei Jus kenčiate nuo giuų, vidurių ir žar
nų akuiismų, svaigulio, raugėjimo, užkietė
jimo, neveiklių kepenų; Jei neturit.! apet’to, 
legallfe miegoti, esate nervuotns ir nuvar* 
gęs, tai yra tikras ženklai, kad Jums rėkia 
Taniai*. Jo.i yra gerui grynos gyduolės, pri- 

gamti
nių gyduolių. Nuaipirkit buteli nuo savo vais
tininko Ainndie. Pinigai hua jums gražinami 
jei nepagelbės.

LIETUVOS
PER HAMBURGĄ 

knt musų trijų Sriubų laivų 
NEW YORK . HAMBURG 

DEli TSCHLAN!)
ALBERT BALLIN 

RESOLUTE, REL1ANCE 
ir populiariŠki vieno kabin 

laivai, 
Cleveland, Westphalia, 

Thuringia
Europinės kelionės asmeni

niai vadovaujamos

SAftftlš NEW YOR- Ajj *jKO IKI KAU- 
L VU NO IR ATGAL

Savaitiniai išplaukimai 
B'l p*rmito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
o/rentų arba prie

Hamburg-American Line
United American Lines, Ine.

General Agentą
177 N. Michigan Avė. 

Chicago, Ui.

Suvedam šviesas ir 
elektros jiegą j nau
jus ir senus namus ir 
mainom naujas liam- 
pas j senas; duodami 
ant lengvo išmokėji
mo.

Moterys ir mergi
nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai
ku pagal sutartį.

A. VIDIKAS-LULEVICH
AKUŠERKA 

8101 So. Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvis 

Tcl. Yards 1119

Tcl. Boulevard 6487 
4649 S'o. Ashland Avė. 

ir 805 E. 47th St. 
Kenwood 1762 

Praktikuoja 20 metų

Baigusi n k Ūd
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži- 

i ringai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 

l gimdymo, laike 
Į gimdymo ir po 
, gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms, kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki 
i vai vakare.

Tcl. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 
M. YUŠKA&CO.

4604 So. Paulina St„ Chicago, III.

PATIRTA
Kad nešiojant akinius neprivaikintus 

Z į akims, akys tolydžio eina silpnyn. 
- i Mes apmainome senus akinius ant 

naujų. Akinių dirbtuvė randasi ant 
vietos.

DR. G. SERN’ER
3265 So. Halsted Street

Įvairus Gydytojai
DEL JUS V LABO

Norėdami pinigų ant mor- 
gičių arba pirkti ar mainyti 
namą, lotą ar farmą visa

dos kreipkitės j seną ir gerai 
žinomą atsakančią įstaigą.

Plione Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avė.
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

Telephone Y arda 0994

DR. MADRIDE KAHN 
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 Iki 12 die
ną. 2 iki 8 po pietų, 7 iki • 
vakare. Nedėliomis auo 10 
iki 12 dieną.

Ree. telephone Plaza 82M

S. L. FAB1AN & Co
809 W. 35th St.

(Halsted £ 35 St.)
Boulevard 0611—0774

NATARIUŠAS
Padarom notariškus raš

tus: daviernastis, pirkimo ir 
pardavimo aktus pagal Ame
rikos ir svetimų šalių tiesas. 
Pasekmingai siunčiam /pini
gus ir parduodam laivakor
tes.

DR. HERZMAN
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 25 
metus kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas b 
gas vyrų, moterų ir vaikų pa<a 
naujausius metodus X-Ray ir ki 
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.: Dieną: Canal 3110. Naktį 
South Shore 2238, Boulevard 6488

žemos kainos — atsakan 
tis patarnavimas.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas
127 N. Dearborn St., Room 1111 

Telefonas Central 4411.
Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.

Gyvenimo Vieta
3323 South Halsted St.

Tel. Boelevard 1310
Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarą, išskyrus ketvergą.

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Miesto Ofisas 
190 No. State St„ Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:80 iki 2:80 -vai. 

Brldgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Po pietų nuo 8:30 iki 8:t0 va], vak. 
Nedaliomis nuo 10 ryto Ud 12 

Tel Yards 1141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir* 2 morgišigaui-

John Kuchinskas ir 
Bailys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčio.i nuo 9 iki 6. 
Nedalioj nuo 11 ryto iki 1 v. p. p.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Av% 2 labo* 

Chicago, I1L 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro, Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryto iki 12 vai. dieną
Tel. Midway 2880

Phone Ofiso Canal 4922 
Phone Rez. Victory 7516 

DR. E. SIEGEL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kraujo ir šlapumo analyza 
Valandos: 1-4 ir 6-8 vak. 

1800 So. Halsted St.
Chicago

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE
77 W. Washington

Cor. Washington and
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Telj Hyde Park 8895

Telcphone Republic 0083

Dr. V. B. Milaszewicz
Dentistas

2559 West 63rd Street 
Cor. Bockwell St. 

CHICAGO, ILL.
Ofiso Tel. Boulevard 9698

Rezidencijos Tel. DrexeJ 0191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted Stn Chicago 

arti 31at Street

daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Gydytojas ir Chirurgas 

1724 So. Loomis, kampas 18 k Bl«e 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858
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Užsimokėjimo kainai

Chicago ją — paltu:
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Puaai meta______________

Editor P. GRIGAITIS
1739 South Halsted Stiaot 

Chicago, III.
Telephone Rooeevelt 8508

Subacription Ratas i
88.80 per year in Canada
87.00 per year outaide of Chicago.
88.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Claaa Matter 

March 7tių 1914, at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, liaktriaat 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III — Telefonas; Rooseveit 8508.
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Chicagoje per neito to jusi 
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VALDŽIOS KRIZIO PAVOJUS LATVIJOJE

Ryto Latvijos seimas svarstys valdžios pasirašytų su 
Rusais prekybos sutartį. Nuo to, ar seimas patvirtins jų, 
ar ne, priklausys ne tik dabartinio ministerių kabineto 
likimas, bet ir tarptautinė padėtis Pabaltijo kraštuose ar
timiausioje ateityje.

Be tiesioginiai suinteresuotųjų šalių, tuja sutartim 
labai domisi ir Anglai. Jiems rupi, kad sovietų valdžia ne
susiartintų su Latviais. Anglų politika yra izoliuoti sovie-

yra nesutaikomas su socialistų pasiryžimu kovoti už de
mokratijų, be kurios yra negalima darbo žmonių pažanga.

Iš Bernard Shaw išvadžiojimų nuomanu, kad jo pa- 
žvalgose j fašizmų ir bolševizmų vaidina svarbių rolę tie 
patyrimai, kuriuos jisai turėjo iš Airijos. Pats būdamas 
airis, jisai labai piktinosi tuo, kad airiai, gavę savivaldy
bę, ėmė su ginklais rankose kovoti vieni prieš kitus, ažuot 
stengęsi įsteigti gerą tvarkų savo krašte ir ramiai gyven
ti./ Taigi Rusijos bolševikams ir Italijos fašistams Ber
nard Shavv pripažįsta kreditų už tai, kad jie pašalinę to
se šalyse suirutę ir anarchijų.

Socialistai šitų Bernard Shaw nuomonę gali atremti 
tuo, kad Rusijos ir Italijos žmonės 'butų galėję įsisteigti 
dar geresnę tvarkų savo šalyse, jeigu bolševikai vienur, o 
fašistai kitur nebūtų uždėję jiems savo diktatoriškų 
jungų!

PAGRįZiNKIT SU 
“DIAMOND DAŽYVEMIS’-
Tiktai įmerkit dėl Spalvos 
arba pavirinkit dėl Dažymo

■

; Įvairius Dalykus :

Misteriška “caro duktė”
Botkino pareiškimas. — “Caro 

dukters” misterija. —Mom- 
mseno sanitorijos pacientė. 
—Prigavikės. — Misterijos 
pradžia.—Baronas von Kleist.

.tus iš visų pusių ir apsiausti juos priešingų valstybių „mą iš Rusijos.— Danų am
basadorius Zahle. — Dova
nos.— Apgavystė išėjo aikš
tėn. — Kokiu budu papras
tai mergaitei pasisekė pri
gauti Rusijos aristokratus? 
—Iliustruoti laikraščiai.

ji prisipažino, jog 
didkunigaikščiutė Anas-

m. Peutert apleido li
nu vyko pas baroną 
ir papasakojo jam

Prieš kiek laiko laikraščiuo-

Mes taisome senus ir naujus sto
gus labai gerai prieinama kaina. 
Bridgeporlo Furniture Co., 3224 .S. 
Hnlstcd si., ir Rudžius and Povi
lonis graborius gali paliudyti mu
sų žodžių teisingumą.

■ MarcusA Curtis. Roofing Co. 
3414 Ogden avė.

Ofisas: Tel. Rockwell 0762 
Namų Rock. 8479

Vieni 
atsinešė į 
pasakoj i- 

Ant galo, 
Bavarijos

Lenchtenbergo

Kiekvienas 
centų pakelis 
ri paprastus 
rodymus, kad
kiekviena mote
ris gali nuspal- 
vuoti švelnia 
spalva arba nu-

15 
tu
nu-

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalas

900 W. 52nd Street
Chicago, III. 

Tel. Boulevard 3669

riems kunigaikščiams ir caro 
giminėms.

(Misteriškai moteriai aristo
kratai pradėjo siųsti brangias 
dovanas. Ji tapo nugabenta į 
Mommsen sanatoriją, kuri tik 
turčiams tėra prieinama. Ją 
pradėjo lankyti buvusieji Ru
sijos kunigaikščiai ir net caro 
Mikalojaus 11 giminės, 
lankytojų skeptiškai 
misteriškos moters 
mus, o kiti patikėjo, 
ji tapo, nugabenta į 
kunigaikščio
l>alocių, kur ji pasiliko tol, kol 
apgavystė neišėjo aikštėn. Pa
sirodė, kad Mme. čaikovski 
yra niekas kita, kaip tiktai 
Pranciška Schanzkovvski, pa
prasta mergina.

Dabar kilo klausimas, kodėl 
buvo prigauti daugelis tų, ku
rie asmeniškai pažino caro 
dukterį Anastaziją?

Pirmiausia tarp caro dukters 
ir Franciškos buvo daug pana
šumo. Fanciška smulkmeniš
kai galėjo papasakoti visa tai, 
kas atsitiko Ekdterinburge. Ji 
žinojo apie caro šeimos gyveni
mą tokių dalykų, kuriuos tik 
artimas žmogus tegalėjo patir
ti. Kai atlankydavo Romano
vų giminės, ji tuoj juos pažin
davo. Net didkunigaikščiutė 
Olga įtikėjo, kad Mme. Čal- 
kovski yra caro duktė.

Kitaip atsinešė didkunigaikš- 
tis Kirilas. Jis tiesiog pareiš
kė, jog misteriška moteris yra 
niekas daugiau, kaip tik ap
gavikė. Prasidėjo tyrinėjimas. 
Bucharesto policija pranešė, 
jog tame mieste niekuomet ne
buvo nukautas žmogus vardu. 
čaikovski. Berline irgi nebuvo' 
rasta mažiausio pėdsako mena-1 
mo Čaikovskio brolio, nors tuo' 
laiku budriai buvo žiūrima, kad 
kiekvienas svetimšalis užisi re
gistruotų.

Mergina, kuri sakėsi esanti 
caro duktė, negalėjo kalbėti 
nei rusiškai nei angliškai. O 
tuo tarpu buvo žinoma, jog ca-'

dažyti turtingai ir suteikti spal
vas dėl lingerie, šilko, ribinų, si
jonų, veisčių, dresių, kautų, 
pančiakų, sveterių, uždangalų, 
apvalkalų — visoko!

Nusipirkit Diamond Dažyvių 
— ne kitokios rųšies — ir pa
sakykit aptiekoriui ar materio- 
las kurį norit dažyti yra vilno
nis ar šilkinis, lininis arba mai
šytas. •

TIK 
■pabandykit ir nusipir

kit šio mėnesio 
GYVENIMĄ — 

pamatysit, kad jis 
jums patiks

siena. Jeigu Maskva padaro sutartį su Ryga, tai šitos Bri
tanijos pastangos yra sutrukdytos.

Susiartinę su Rusais, Latviai toliaus trauktų ton pa-' 
čion pusėn ir savo kaimynus— Estonijų ir Lietuvą.

Telegramos iš Londono duoda suprasti, kad Angli-1 
jos diplomatai dabar stengiasi pavartoti visų savo įtakų 
Latvijoje, idant sutartis su sovietų valdžia butų atmesta.
Girdėt, kad kai kurie Latvijos buržuazinių partijų atsto- Se buvo paskelbta, kad Botki- 
vai, pirmiaus stoję už sutarties ratifikacijų, šiandie jau nas nuvykęs į Vokietiją ir pa- 
pakrypo opozicijos pusėn. Valdžia dar turinti vieno balso caro riukterį, Anastazi- 
daugumų, bet iki ateis balsavimas, gali ir tas balsas pa- J.ą’ kun bllk k?kiu.tal atebuk" 
svirti opozicijom luomet kabinetas pralaimėtų ir turėtų Botkjno tėvfls buvo caro šei- 
trauktis. ’ ■ ‘ f : : ‘mos daktaras. Ačiū tam, jau-

Latvijos valdžios priešakyje šiandie, kaip žinia, stovi nųjam Botkinui teko gyventi 
socialdemokratai. Jų labai neapkenčia fašistai, ir pasta- caro palociuose ir nuolat su- 
riemsiems butų didelis džiaugsmas, jeigu dabartinis mi- Sl[/'aro šeimos nariais. 

. x , u. . r x x r l • i.*** Reiškia, Botkinas gerai pažinomsterių kabinetas butų nuverstas. Labai džiaugtųsi, žino- /• • i • •• ii c m o Sviiiifįema, ir Kauno smetonimnkai, nes jiems tuomet butų leng
viau persekioti savo priešus, kurie dabar randa prieglau
dų kaimynų šalyje.

Reikia tečiaus pasakyti, kad ne visi socialdemokratai 
Latvijoje laikytų kabineto puolimų nelaime. Kairysis Lat
vijos socialdemokratų sparnas nori, kad jų partija pati iš
eitų iš valdžios, nes tuomet partijai busiu lengviau rengtis 
ateinantiems seimo rinkimams. Šituo klausimu pastaruo
ju laiku kilo aštrus ginčas tarp partijos daugumos ir kai
riojo sparno vado, Dr. Fr. Menderso. Jisai paskelbė net (’ųktė”. r‘‘ 
rezignuosiąs iš centro komiteto, jeigu partija nepysi- sa išėjo aikštėn, 
trauksianti iš valdžios. “Mme. <" "

Latvių valdžiai tuo budu grūmoja krizio pavojus išiteriška Mommsen 
oro ir iš vidaus. Ar ji išvengs jo, sunku šioje valandoje nu- Berline pacientė 
matyti. * visai nėra ’

te. Ji nėra kilusi iš aristo-i 
kratiškos šeimos, ji norą dagi> 
buvusi Rusijoj. Garo duktė”. ......
tikrumoj yra Franciška 'likusi v\ena* ligos kankina- 'tydama laikraščius užtiko caro

Socialistinio Darbininkų Internacionalo sekretorius/Schanzkovvski kilusi iš vokiečių- (ma-
Dr. F'r. Adler, paskelbė garsaus Anglijos socialisto ir dra- ,enklJ Šeimos. Ji yra paprasta, sižudyti, šokdama į up^ 
maturgo, George Bernard Shavv, laiškus ir savo atsaky- ’ieuPsvle«ta *

buvo nepa- 
sunkiai kal- 
matėsi dau- 
ilgų ragi n i-

$2 
$1 

20c

Prenumerata metama 
Pusei metų 
Kopija

trauktis.

_____ ; . - ____________

G. BERNARD SHAW IR FAŠIZMAS

s Bėgiu penkių metų “caro 
duktė” sudarė didžiausia mis
teriją. Jos pasakojimai apie 
pabėgimą iš Ekaterinburgo 
skambėjo fantastiškai. Todėl 
buvo žmonių, kurie tiesiog tvir
tino, jog ji nėra joki caraitė, 
ale paprasta apgavikė. Kiti vėl 
buvo įsitikinę, kad misteriška 
mergina iš tiesų yra “caro

. Vienok, ant galo, tie- sekę pasprukti

patinę ligoninę. Taip ir buvo 
padaryta. Jų patalpino J vie
na kambarį kartu su kitomis 
keturiomis silpnaprotėmis mo
terimis. Daktarams apie savo 
praeitį ji neprisiminė, bet vie
nai savo kambariečių kažkokiai 
Peutert, 
esanti 
tazija.

1922 
goninę.
von Kleist 
apie tai, kad Dalldorfo ligoni
nėj randasi caro duktė. Baro
nas, kuris prieš karų gyveno 
Baltiko krašte, susidomėjo mo
ters pasakojimu ir nuvyko ) 
ligoninę. Mergina 
prasta? nerviška ir 
bėjo. Ant jos kūno 
gybė randų. Po
mų, ant galo, ji sutiko baronui 
papasakoti apie savo gyveni
mų.

Ji buvusi didkunigaikščiutė 
Anastazija ir turėjusi būti su
šaudyta Ekaterinburge kartu 
su kitais caro šeimos nariais. 
Kai baudžiamasis būrys šovęs 
į juos, ji pakritusi ant žemės, 
bet išlikusi gyva. Kareiviai su 
šautuvų buožėmis smogę jai į 
galvų ir ji netekusi sąmonės. 
Kelioms valandoms praėjus, ji 
atgavusi sąmonę. 1______

J ro šeima anglų kalbą gerai pa 
žino. Vokiškai ji kalbėjo 
slavišku akcentu, kaip papras
tai kalba Vokietijoj gimę len- 
' Po sunkaus darbo tyri-

su

atgavusi sąmonę. Kareivis kak ...
Čaikovskis išvedęs ją iš kam- stojai surinko pakankamai į- 
bario, kur radosi jos tėvų ir r°JymV> j°8 menamoji 
seserų lavonai. Pasislėpus j 
šieno vežimą jiemdviem pasi- 

i nuo I
i Po kelių mėnesių basty,mosi

čaikovski”, kaip mis- Jiedu atsidurusiu Buchareste, 
sanitoriios Rumunijos sostinėj, čia ji ap- 

vadino save įvedusi su čaikovskiu,

Ar Jus Nuvargęs ir Alpstąs?
Kad Būti Sveiku Iš Inkstų Ir Kraujo Turi Būti 

Prašalintos Visos Nuodingos Dalys
AR JUS nuvargęs ir skaudamas? Ar tikrai jūsų inkstai veikia 
gerai?

Kuomet inkstai veikia silpnai, nešvarios atmatos pasilieka 
kraujuje ir tas pagamina daug nemalonių simptomų. Tuomet žino- 
f[us jaučiasi silpnas ir jam nugara skauda, taipgi skauda galva 
r jaučiamas svaigulys. Tai yra paprastas ženklas, kad inkstai ne

veikia tinkamai ir šlapinanties skauda.

Jei jūsų inkstai neveikia kaip reikia, padėkit jiems su diu- 
retic. Vartoki t Doan’s Pilis. Jos yra giriamos visame pasaulyje. 
Klauskite »avo kaimyno!

J caro 
duktė yra niekas daugiau, kaip 
tik Pranciška Schanzkowski,

bolševikų, kuri 1915 m. atvyko į Berli-
ną iš Pozeno provincijųs.

Paaiškėjo, jog smulkmenas 
apie caro šeimos gyvenimų ji

Doan’s Pilis
Stimuliuoja Inkstų Syvus

Pa« visus vertelgas 60c. baksas. I^oster-Milburn Co., Mfg. Chemini, Buffalo, N

kuris^ patyrė iš iliustruotų laikraščių, 
caro Mikalojaus dūk- neužilgo žuvęs viename gatvės Dalldorfo psichopatinėj ligoni- 

Įsusirėmime. Tąsyk Čaikovskio n^j, kaip jau buvo minėta, ji 
brolis atgabenęs ją į Berliną gyveno viename kambaryj su 
b*.A>abs. ka^kur Pranykęs. Ji pa- p-nia Peutert. Pastaroji bevar

ai viena, ligos kankina-! tydama laikraščius užtiko caro 
Tąsyk ji ir nutarusi nu- dukters Anastazijos paveikslą.'

___ f rfl i Kėši- Schanzkowskiutė buvo labaipa- 
sergan-; n*mos^ nusižudyti nepasisekęs J na§į į tą paveikslą. Bežiūrėda

ma į tą paveikslą, Peutert su- 
Tu esi Anastazija! Pa-

Lietuviai Daktarai

mergaitė, 
t i tuberkuliozu. pasižymi 
paprast u istoriškumu.

.'Ją ištraukę iš upės ir nugabe- L ;
|nę į ligoninę. Atidengti savo guko:

, . |tikrąjį vardą ji nedrįsusi, nes 'sakyk mano savo gyvenimo pa-
liesiog sunku suprasti, suko bijojusi bolševikų keršto. ....................................

Iš to susirašinėjimo didelė dauguma skaitančiosios 
publikos pasaulyje su nusistebėjimu gauna patirti, kad 
Bernard Shavv — gina fašistų diktatūrų! Suprantama, 
kad šitokį “radinį” 
tikslams fašizmo garbinto jai. O paskui fašistus, kaip vi- narips, 
suomet, eina komunistai.' ----  ------------ . ,

“Raudonieji” diktatūros garbintojai mėgina iš to fak-1 į9*2 BS^psichiatri bėjima'danų ambasadoriuilab- ' 
to, kad socialistas Bernard Shaw “užtaria” Mussohnio |igjJ llgonjIi;,j tapu atlasta caro le* Ambasadorius nuvyko į Ii-j 
valdžių, padaryti argumentų prieš socialistus. Matote, Mikalojaus lUjauniausioji duk-*£°nini pasimdtyti su “didkuni-, 
girdi, kokių atžagareivių randųsi socialistų eilėse: net tė, Anastazija, Dabar prieš taiTvaikŠtyte”. Zahle buvo nuste-; 
kruvinojo fašizmo pritarėjų! Komunistai tečiaus, šitokį buvo liedžiami gandai, kad bintas jos vykusiais ir suma- 
priekaištų darydami prieš socialistus, užmiršta pasakyti, Kopen- ’
kad Bernard Shavv stgto ant vienos lentos su Italijos fa- g 1 P • •-
šizmu — Rusijos bolševizmų.

Ar mes sutinkame su to anglų rašytojo nuomone apie 
fašizmų, ar nesutinkame, bet reikia pripažinti bent tiek,

Emery Deri, kaip galėjo pa
prasta, neapšviesta mergaitė

tuojaus pasiskubino išnaudoti savo įtikinti net Romanovą šeimos

1 slaptį ir iš ją niekam neiš- 
Nors baronas von Kleist at- šluosiu...

sisakė tikėti fantastišku paša-; Tada tai Schanzkovvskiutė ir
kad jinai yra 

nigaikščiutė Anastazija.
1922 m. j

didku-'k<>j’mu’ vL‘nok Mme. čaikovs- sugalvojo savo fantastišką pa-' 
iki padarė jam didelio įspūdžio. saką apie pabėgimą iš Rusi-' 
I.Tia unip euvn nn<iknl-

KORNAI
rinburgo pasprukti.
ir kelios prigavikės, kurios pa
sinaudojo tais gandais. Jos pa- 
.-.iskelbė caro dukterimis. Bet Kavo, leld‘m^ iš ligoninį paim- 
joms nepavyko: be jokio var- *■’ misterišką moterį j savo na-

mus. Kartą ji paspruko iš na- 
Kitaii) mlb baronas suj’ado ją pas 

Peutert.
Su von Kleist šeima Čaikovs- 

burgo tragediją dalinai atatiko k* išgyveno keletą mėnesių. Ji 
tikrenybei. Ačiū, tam, dauge- rigėsi ir kalbėjo taip, jog dau- 
lis ir patikėjo, kad ji yra caro l’uma rojąlistų pradėjo manyr 
(Įuk|.ė ’ ' |ti, kad jiziš tiesų yra didku-

• i • i v ‘nigaikščiutė Anastazija.Mergina, kuri, sakoma, • yra, J
labai panaši j Anastaziją, ban-! Ant galo, Bėdino policijos 
dė nusiskandinti Berlino upėj, komisionierius, Dr. Gruenberg, 
Tatai atsitiko vasario 17 d. nutarė asmeniškai ištirti daly- 
1920 m. Ji buvo išgelbėta ir ką. Jis pasiėmė Mme čaikdvs- 
iiugabenta į ligoninę ;kur ji iš-Iki į savo namus, kur ji išgy- 
buvo porą savaičių. Ji griežtai ,vėno ištisus metus. Dr. Gruen- 
atsisakė pasakyti savo vardą.'berg, nežiūrint į savo apsuk- 
Ligoninės daktaras surado, kad rūmą, pilnai įtikėjo, kad pas jį 
ji serga isterija ir patarė nu-(apsigyvenusi moteris yra caro 
gabenti ją į Dalldorfo psicho-(duktė. Apie tai pranešė įvai-

Tuo laiku baronas von Kleist

kad jisai stengiasi būt nuosakus. Gindamas fašizmų, ji- buvo įrodyta., kad jos yra 
sai gina ir bolševizmų, ir gindamas bolševizmų, jisai gina 
ir fašizmų. Šito nuosakumo visai neparodo nei fašistai, 
kuomet jie išnaudoja savo propagandai minėtuosius Ber
nard Shavv laiškus, nei komunistai.

Bernard Shavv mano, kad “niekinti” Mussolinio dik
tatoriškų režimų esu taip pat “kvaila”, kaip ir sovietų dik
tatūrų Rusijoje. Tos diktatūros esančios įvykęs faktas, 
su kuriuo reikią skaitytis, visviena ar jisai mums parin
kus,' ar ne. Bet kartu Bernard Shaw pareiškia, kad jisai 
šlykštisi ir piktinasi tais žiaurumais ir žudynėmis, kuriais 
pasižymi diktatorių kova su jų priešais.

Kaip matome, Bernard Shavv nusistatymas visgi nė
ra nei fašistiškas, nei bolševikiškas.

Socialistai tečiaus su juo nesutinka, kadangi, kaip 
teisingai pastebi drg. Adler, Bernard Shaw nusistatymas

paprastos prigavikės.
atsitiko su Schanzkowski’ute.
.Tos pasakojimai apie Ekaterin-

Greita, saugi pagelba
Labiausiai skaudami komai nustoja 
tuoj skaudėję uždėjus Dr. Scholl’s 
Zino-pads. Jie pataiko j kornų 
priežastj—spaudimą ir trinimą če- 
verykų. štai kodėl Jie išgydo ant 
visados. Jei nauji čeverykai daro 
nesmagumo, Zino-pad prašalins 
tuoj.

Dr. Scholl’s Zino-pad yra ploni, su 
Kduolėmis, antiseptiški, apsaugojanti. Nčra 

ystimo, nčra riziko, nėra baderio. Sau- 
Šios, tikros, greitos pasekmes garantuotos, 

.ptiekoae ir čeverykų krautuvėse.

Uždčkit vieną ir •kavsrjas pranyk*

/ei nori išmokti 
gefai rašyti — 
nusipirk typewriiexi

Phone Canal 6222
' DR. S. BIEŽIS

Gydytojas ir Chirurgas 
2201 West 22nd Street 

(Cor. Leavitt St.)
Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 r. 
Kezidence 6640 S. Maplewood Av. 

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILIa

Di. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 S. Morgan St
Chicago, 111.

Tel. Boulevard 2160
— Valandos — 

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
ir 6 iki 9 valandai vakare

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos 
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukee Avė. Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Brunswick 0597 

Ultravioletini šviesa ir diathermiaV . --------------

DR. MARGERIS 
3421 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 8483
Nuc 12 iki 3 po pietų. Nuo 6:30 
iki 8:30 v. Sekmadieniais nuo 10-12 

■L —/

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 So. Ashland. Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. NedėlioJ 10 iki 12 d.

—-- ----------------------— ■ ■■ ■ ■%
Ofiso ir Bes. Tel Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare 

Res. 3201 So. Wallace Street

A. K. Rutkauskas, M. D.
4442 S’o. Western Avė.

Tel. Lafayette 4146
, 1 nuo 9 iki 11 v. ryto

Valandos / nuo g j^į g va|t
t. -i r

A. L Davidonis, M. D.
ir DR. J. A. GOODHART

4910 So. Michigan Avė 
Tel. Kenvrood 5187

Valandos:] » ? JH Į1
t nuo Q^iki 8 vai. vakare

.................. ’ 1,11 .

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ]LL.
į \•■—■  ....... - - '■ — ' n ...... .

........ ............ .. * 1 *
Res. 6600 So. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659, 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, III.-  . . . . . . .. . . . . . —/

Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį
3101 SOUTH HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL.
V ■ ■■■■■ ■■■■■■
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

--------------------------------------- X

Kas girdėt'Naujienų 
Laivakorčių Skyriuje

Spalio 26 d. 1927, nuo Dear- 
l>orn st. Erie geležinkeliu 10:20 
vai. vakare Victor Buivid, ži
nomas gerai Ciceroj, išvažiuo
ja į New Y’orką, o iš ten laivu 
Olvmpic važiuoja į Lietuvą at
lankyti savo sergantį tėvelį, 
pasisvečiuoti su giminėmis ii 
pažįstamais. Jis mano paviešėti, 
pasilsėti ir ved grįžti į Suvie
nytas Valstijas prie sunkaus 
darbo.

Jaunoji Birutė
Jaunosios Birutės pamoku 

rytoj nebus. Paiki u ko salė yra 
dekoruojama, o kitos salės gau
ti nepasisekė. Kada bus sekanti 
painoka, bus pranešta vėliau.

—N.

A + A
KAZIMIERAS MIKA1TIS
Mirė Spalių 22 d., 1927 m., 

12:20 vai. ryto, 62 melų am
žiaus. Kilo iš Kauno rėd., Tau
ragės apskričio, Žvingių parap., 
Laumėnų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 37 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, po tėvais Jurevi
čiūtę, sūnų kunigą Viktorą, 6 
dukteris: Mrs. George Čemau- 
skas, Mrs. Charles Jacobson, 
Mrs. Dorothy Bechtloff, Mrs. 
Peter Goss, Ra ve Viktoras Mi- 
kaitis, Helen Mikaitis ir Mrs. 
Otto Mueller. %

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
Spalių 25, 1927. Iš namų 9 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apvelz- 
dos parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse*

Nuliūdę:
Moteris, Sūnūs Kunigas
ir Dukterys

J, F. BADŽIUS
Pigiausias Lietuvis 

Graborius (’hkagoje
Laidotuvėse tatar- 
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad pi įklausau 
prie grabų išdir- 
iystes.

OFISAS:
666 W. 18th St.
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS: 
32*<8 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063

25 METŲ PATYRIMO'
Pritaikyme akinių dėl viaokių akly

JAN SMETANA, 0. D.
0PT0METR1STAS

Ekspertas tyrimo akių ir 
pritaikinto akinių

1801 South Ashland Avė.
Platt Bldg., kainp. 18 St., 3 augštas

Kambariai 14, 15, 16, 17 ir 18
l’astcbek’t mano iškaltas

Valandoa nuo 9 ryto iki 8:30 vak.
Nedalioj nuo 9:30 iki 11 dieną.

Tel. Canal 1523.

<♦> <♦> <♦>
KĄ TIK IŠĖJO

Sinčiume paštu. Reikalaukit pilno sura
šo lietuviškų regonlų ir rolelių.

VITAK-ELSNIG GO.
4639 So. Ashland Avė.

Chicago, III.

:<«• <♦: <♦>

Remkime Lietuvos politi
nius kalinius ir 

pabėgėlius!
Visi žino, koks žiaurus per

sekiojimas dabar eina Lietu
voje. Smetoniniai diktatoriai 
šaudo, į kalėjimą ir koncentra
cijos stovyklą grudžia visus, 
kas tik drįsta pasipriešinti 
biauriai jų sauvaliai arba*ką 
įskundžia žvalgyba. Ųetuvos 
kalėjimai šiandie yra kupini 
Daugelis valdžios priešų be to. 
turėjo pabėgti į užsienį, gelbė
dami savo gyvastis.

Tiems kaliniams ir pabėgė
liams ir jų šeimynoms reika
linga ūmi pagalba. Todėl kiek
vienas, kam yra brangi Lietu
vos laisvė, tegu neatsisako kiek 
galėdamas jiems paaukoti. 
“Naujienos” mielai tas aukas 
persiųs kur reikia.

į Lietuvos kalinių ir tremti
nių fondą vakar įplaukė $10.00, 
kuriuos paaukojo Petras Pet-j 
rauskas (iš Chięagos). Kas 
daugiau ?

Biidgeportas
Draugyste Palaimintos Lie

tuvos laikė mėnesinį susirinki
mą spalių 12 dieną. Draugystės 
pirmininkui atidarius susirinki
mą, buvo skaitytas ir priimtas 
protokolas. Pirmininkas prane
šė, kad spalių 9 d. mirė Juozas 
Aleliunas. Iš baliaus rengimo 
komiteto raporto matyti, kad 
įvyksiantis balius lapkričio 20 
dieną bus tikrai šaunus.

Buvo iš Chicagos lietuvių 
Iraugijų “anti-fašistinės tary

bos” korespondencija prisiųsta 
su užkvietimu dalyvauti jų kon
ferencijoje. Nutarimų raštinin
kui korespondencijos tikslą pa
uškinus, ji buvo atmesta be 
skaitymo.

Toliau sekė ligonių lankyto
jų raportai. Tuomi susirinki
mas užsibaigė. Draugystės tur
tas iki šiai dienai yra $10,- 
293.10. —Ig Žilinskas, rast., 
1520 S. 18th court, Cioero, III.

West Side
Draugyste Didžiojo Lietuvos 

Kunigaikščio Kęstučio laikė 
mėnesinį susirinkimą spalių 2 
dieną. Susirinkimą atidarė pirm. 
A. Mežlaiškis. Priimta draugys
tei) davyni nauji nariai — pen
ki vvrai ir keturios moterys. 
Raštininkas L. (liniotis perskai
tė nutarimus pereito susirinki
mo. Jie buvo priimti. Toliaus 
ėjo raportai komitetų, kurie 
rūpinosi surengimu atsibuvu
sio baliaus. Aiškino, kad ba
lius buvo gražus, publikos at
plaukė nemažai ir kad buvo 
suteikti prizai. Pelno nuo ba
liaus liko $120. Dar yra daug 
parduotų tikėtų, bet pinigai; 
nesugrąžinti.

ši draugyste nutarė priimti 
naujus narius be įstojimo mo- 
kesties, kurių amžius yra nuo 
16 iki 35 metų. Norintieji įsi
rašyti draugystei), atsilankyki
te Į susirinkimą, kuris atsibus 
sekmadienyje, 1 vai. po pietų, 
lapkričio 6 dieną, Meldažio sve
tainėje. j

Dar noriu priminti, kad drau
gystė taria, ačiū tiems asme
nims, kurie prisidėjo su auko
mis.

Tuo susirinkimas ir užsibai
gė. —Narys.

Vėliau: i lietuviški rekordai visetus gerai žinomų Chicagos artistų 
10 colių, 75c.

79481 Skombalini — Polka
Telšių —• Polka

Jcronimos Kėkštus ir jo Orchestra
79482 Tu Arielką Tu Pilkoji A. Venckevięz

Augino Matulė Vienturtę Dukrelę A. Venckevicz-J. Zuka
80037 Barbora — Valcas

Mariute.; —• Polka
A. Labucki Orchestra

“Du Broliu" Roselando 
scenoje

Nedidelis Roselundo priemie
stis turi tai, ko galėtų užvydė- 
ti ir didžioji Chicago, kur lietu
viai desėtkais tūkstančių skai
čiuojami. Tai būrelis su visa 
siela atsidavusių scenai žmo
nių, kurie yru susispietę į Lie
tuvių Scenos Mylėtojų Ratelį, 
kurio kūrėjai ir ikišiol tiek pat 
ncatlaidžiai, lupestingai ir su 
didžiausiu atsidėjimu darbuoja
si scenai, nors tas Batelis gy
vuoja jau 16 metų. Dirba Ra
telis scenos darbą rimtai ir 
rūpestingai. Jo pastatymuose 
viskas būna rūpestingai iki pa
čių smulkmenų prirengta. Jei 
kur savųjų jėgų neišsitenka, 
tai pasikviečia ir žymesnius 
chieagiečius — scenos mylėto
jus kurie noriai eina pagelbon, 
nes ir juos sužavi rateliečių at
sidavimas scenai, nes ir jiems 
yra smagu dirbti su tais, .ku
rie dirba kilnų meno darbą su 
tokiu užsidegimu ir rūpestin
gumu.

Pereitą sekmadienį, Strumilo 
svetainėje, tas pasišventusių 
scenos darbuotojų būrelis, 
Liet. Scenos Mylėtojų Batelis, 
statė scenoje J. J. Zolpo ketu
rių veiksmų dramą “Du Bro
liu” ir nors veikalas didelis ir 
reikalaująs specialių dekoraci
jų, bet reikėjo pamatyti kaip 
viskas rūpestingai pas roselan- 
diečius buvo prirengta: buvo 
paruoštos specialės dekoracijos, 
pilnai veikalui pritaikintos, 
kostiumai taipgi visur atitiko 
ir visos smulkmenos buvo pri
rengtos taip, kad pilniausia at
vaizduotų veikalo idėją. Pats 
veikalas yrai geras, vaizduojąs 
Amerikos lietuvių gyvenimą, 
su gilia pamoka, kuri ypač 
svarbi šiais visuotino girtavi
mo “blaivybės“ laikais.

Veikalo turinys tokia: Du 
broliai, Zenonas ir Bapolas vy
ksta į Ameriką. Jų tėvai įgrau
dena savo vaikams, kad nuvy
kę svetimon šalin butų geri, 
siektųsi pakilti, apsišviesti ir 
tjiti tikrais žmonėmis, žino
ma, abu broliai prižada tai pa
daryti, bet atvykę Amerikon 
randa kitok^s sąlygas, negu ti
kėjosi. Tečiaus Zenonas ištiki
mai pildo tėvams duotąjį paža
dą, dirba, vakarais lanko mo
kyklą, mokinasi. Rapolas gi 
būdamas silpnesnio budo, pasi
duoda įtakai girtuoklių draugų 
ir gabaus persiskiria su savo 
broliu ir nueina dirbti godaus 
Dindos saliunan. Praeina šeši 
metai. Rapolas vėl susitinka 
savo brolį, bet jau kitose ap
linkybėse ir vienas kito nebe- 
pažysta. Bapolas visai nupuo
lęs, su galutinai suardyta svei
kata ir veik mirštantis lieka 
atiduotas teisman už užmuši
mą saliunininko Dindos, kuris 
netik jį visai nupuldė, bet dar 
privertė plėšti ir apgaudinėti 
žmones. Tečiaus žmoniškumo 
jausmas visgi pabunda. Rapo
las pamato savo puolimą ir nu- 
sisprendžia ieškotis kitokip ke
lio gyvenimui; bet \ kada jis 
susilaukia netikėtos pagelbos 
ir gauna pinigų, kuriuos godus 
Dinda nori atimti, susikirtime 
Dindą nušauna. Visuose tardi- 
muose Rapolas gindamas savo 
tėvų ir šeimynos garbę, atsisa
ko netik kokius nors parody
mus duoti, bet net ir savo pa
vardę pasakyti. Ginti jį teis
mas paskiria advokatą. Tuo ad
vokatu yni jo paties brolis Ze
nonas, kuris nesenai baigė mo
kslus ir susilaukia pirmos di
delės bylos. Jiis nepažysta savo 
brolio, bet gina su užsidegimu, 
kokio tai vidujinio jausmo stu
miamas, gina, nors kaltinamo
jo tylėjimas gynimą labai ap
sunkina. Karštas brolio-gyhėjo 
maldavimas paveikia į jury ir 
Bapolas lieka išteisintas. Po 
teismo geraibįsižiurėjęs jis pa
žysta savo brolį, bet jau per 
vėlai: kalėjime įgytoji džiova 
pribaigia naikinti girtavimo 
sunaikintą organizmą ir Rapo
las miršta savo brolio rankose. 
“Žiūrėkite, žmonės, ką jie pa
darė iš mano brolio”, skaus
mingai išsiveržia iš Zenono 

krutinės ir—drama baigiasi. 
Tai yra tik . vaidinimas, bet 
kiek kartų tokia pat drama 
kartojasi kasdieną musų gyve
nime? Kiek prakilnių sielų gir
tavimas yra pražudęs, netik 
tarp svetimųjų, bet musų pa
čių, lietuvių tarpe, — musų 
pažystamų ir draugų tarpe? 
Ir kiek dar jis žudo, ypač šiais 
visuotino girtavimo laikais, 
viešpataujant nedorą j ai prottf- 
bicijai?

Veikalas pastatyti yra gana 
sunkus, nes reikalauja specia
lių dekoracijų (karčiamos, 
gatvės, teismo salės) ir. dauge
lio žmonių. Ne visur tad jį gali
ma pastatyti. Bet Ratelis pa
statė jį tinkamai, turėjo geras 
ir pilnai veikalui pritaikintas 
dekoracijas, kurias pasigamino 
patys rateliečiat Vaidinime gi 
dalyvavo pats dramos autorius 
J. J. Zolp, A. M. Barčius, Br. 
Liutkevičius, S. Liutkevičienė, 
P. Petraičiutė-Miller, K. Ken- 
stavičienė, J. D. Shimkus, V. 
Preikšą, P. Daugėla, A. And
rijauskas, A. Jocius, J. Dafnu- 
šis, A. Daukša ir “jury”. Dau
gelis jų turėjo po dvi roles. Vi
si jie vaidino gerai ir sunku 
pasakyti, kuris jų buvo geres
nis ar silpnesnis, — visi buvo 
savo vietose ir visi buvo geri, 
tad ir visas vaidinimas buvo 
sklandus ir įspūdingas visuose 
aktuose. Paskutinis aktas butų 
stačiai žavėtinas, jei butų bu
vę kiek garsiau kalbama. Tie
sa, tas aktas reikalauja labai 
tykaus kalbėjimo, bet tai sun
ku pasiekti musų salėse, ktir ir 
akustikos nėra, ir vaikai bė
gioja, o ir pati publika ne 
taipjau tykiai užsilaiko, kas la
bai apsunkina artistus ir kar
tu pačią publiką, hes ir ji ne
gali išgirsti artistų žodžių. Pa
statymą režisieriavo M. Dundu
lienė. Prie scenerijų pagamini
mo daugiausia darbavosi B. 
Liutkevičius, J. Shimkus, J. 
Pučkorius, A. Vainoris ir kiti.

Po vaidinimo buvo šokiai. 
Publikos buvo daug. Buvo ne
mažai ir iš Chicagos, nes ir 
Chicago labai retai temato to
kių gerų vaidinimų. Butų ge
rai, jei ir pats Batelis, jei yra 
galimybės, pakartotų tą veika
lą Chicagoje vienoj, ar net ir 
keliose vietose. — B.

Bridgeportas
Iš Simano Daukanto Draugijos 

gyvavimo

ši draugija gyvuoja jau per 
31 metus ir yra viena žymiau
sių draugijų Chicagoje. ši drau
gija surengia paulinėjiniui me
tines Simano Daukanto mirties 
sukaktuves. Bet per kiek metų 
ji r engė tuos metinius parengi
mus su mažu programėlių. Ir 
visgi daug publikos atsilanky
davo ir paremdavo.

Taip pat ir šiemet Simano 
Daukanto Draugija rengia pa
minėjimą spalių 30 dieną. Bet 
šiemet paminėjimas bus žymes
nis, nes bus koncertas ir loši
mas. Dalyvaus koncerte p-ai 
Saboniai, pasižymėję artistai, 
kurie atlieka savo užduotis kUo- 
geriausia, ir p. Krasauskienė, 
viena puikiausių dainininkių 
Chicagoje. Tame pačiame kon
certe dainuos ir p. J. Grečaitė, 
kuri yra nors jauna daininin
kė, liet labai gražiai dainuoja. 
Be to, programų išpildyme da
lyvaus dar ir dauginus ypatų.

Kas atsilankys, visi bus už
ganėdinti. Mes tikimės, kad 
kaip kas metai, taip ir šiemet 
publikos atsilankys daug ir pa
rems šitą draugiją. Ir kas no
rės įstoti į Simano Daukantu 
Draugiją, tai asmenys amžiuje 
nuo 18 iki 40 metų bus šiame 
vakare priimami be įstojimo 
mokesties. Taigi visi spalių 30 
dieną į Lietuvių Auditoriją, kur 
parengimas įvyks. Pradžia 6 
vai. vakare. —T. J.

Bridgeportas
' t • *

Jaunuolių orkestro domei
šį vakarą White Sųuare par

ko svetainėj bus saksofonų 
sikstetų specialė pamoka nuo 
7 valandos vakare. Orkestro 

pamokos prasidės nuo 8 valan
dos, Visi jaunuolių orkestros 
nariai bukite laiku. Turime pri
sirengti susivienijusių draugys
čių ir kliubų ant Bridgeporto 
koncertui, kuris įvyks lapkri
čio 24 d. —Komitetas.

North Side
Maklioriam nesiseka

Andai Northsidės komisarai 
sumanė patikrinti northsidie- 
čių kiŠenius, tai yra parinkti 
aukų savo bizneliui. Surengė 
prakalbas, o “dideliu kalbėto
ju” užkvietė Boselando balba- 
tuną Bacevičių. Bet, kaip vi
siem žinoma, komunistai , visa
dos bando pasinaudoti žmonių 
lipu, tai ir šį kartą, norėdami 
pritraukti daugiau publikos ir 
panaudoti žmonių ūpą, garsino 
kiek drūti, kad kalbės dar ir 
kitas kalbėtojas apie Tauragės 
sukilimą, ką tik iš Lietuvos 
sugrįžęs. Taigi pamatęs tokį į- 
domų pranešimą sumaniau ir 
aš nuvažiuoti į tas prakalbas. 
Nepaisydamas to, kad gana to
limas kavalkas reikėjo gatve- 
karlu važiuoti, suradęs svetai
nę skubiai einu į vidų. - Ma
niau, kad vargiai gausiu kėdę 
atsisėsti, nes buvo jau apie aš
tuntą valandą vakaro, o gar
sinta buvo, kad prakalbos pra
sidės pusę aštuntos vakare.

(Įėjęs į svetainę, pamačiau, 
kad tuščia mažutė ’ svetainė. 
Tik penki komisarai piktai šne 
ka apie supuvusią kapitalistų 
tvarką. Girdi, prisipirko maši
nų susipratęs proletariatas, o 
dabar nebenori klausyti šventų 
Tockio žodžių, nežiūrint to, 
kad lapelių buvo palei visas 
stubas išnešiota. Palūkėjus dar 
gerą pusvalandį, susirinko ne
pilnai du tuzinai aklų Trockio 
pastumdėlių ir apie pusę tuzi
no šiaip publikos. Bet kai ko
misarai pradėjo kaulyti aukų, 
tai beveik visi išėjo.

Apie devintą valandą pra
sidėjo prakalbos nežiūrint, kad 
žmonių visai mažai. Pirmiausia 
kalbėjo Bacevičia. Nors jo kal
ba tęsėsi apie pusę valandos, 
bet prisakė visko. Vienu žod
žiu, iš jo kalbos išėjo tikra 
malimalienė. Net pats pirmi
ninkas pastebėjo, kad kalba bu 
vo netiksli. Užbaigus Bacevi
čiui savo malimalienę. atistojo 
gana išpurtęs tavorščius ir 
verkiančiu balsu pradėjo pra
šyti aukų. Taipgi ragino savo 
viernas tavorškas, kad .eitų per 
stubas rinkti aukų, nes, girdi, 
kiekvienas doleris “užmušiąs” 
vieną fašistą, o juo daugiau 
bus surinkta dolerių, tuo dail

iau bus išmušta fašistų. Pas
kiau perskaitė smarkią rezoliu
ciją prieš fašistus Lietuvoje. 
Reikalauja atsteigti demokra
tišką valdžią Lietuvoje ir su
šaukti Seimą lygiu ir slaptu 
balsavimu.

žinoma, kaip prieš rezoliuci
ją, nieko nebūtų pasakyti, jei 
ji nebūtų veidmainiška. Vi
siems gerai žinoma, kaip ko
munistai šmeižė Griniaus de
mokratinę progresivišką val
džią ir kėlė protestus prieš de
mokratišką valdžią. žinome, 
kokius komunistai šlykščius la
pelius leido *ir kaip per savo 
laikraščiuągimeižė valstiečių liau
dininkų atstovą Makauskį ir 
“Keleivio” redaktorių Michel- 
soną, kada jie važinėjo su pra
kalbomis pirm Seimo rinkimų. 
Kiek dėjo pastangų komunis
tai, kad pakenkus prakalboms. 
Bet dabar jie statosi didžiau
siais demokratiškos valdžios 
užtarėjais. Tai ar ne maklio- 
riai?

Taigi parinkus aukų, kurių 
surinko 13 dol., kalbėjo Kalve
lis. Nors buvo gai’sinta, kad 
Kalvelis kalbės apie Tauragės 
sukilimą, bet jis apie tai visai 
nieko neužsiminė. Matyt, visai 
dar nieko nežino apie tai 
ir da nėra girdėjęs, nes pats 
sakėsi neprisirengęs ir nežinąs 
ką kalbėti, tiktai galįs atsaky
ti į klausimus. Beje, užsiminė, 
kad Lietuvoj “grėpsai” labai 
brangus, nes Kaune ■ Lietuvos 
kapitalistai it|perką visus 
“grėpsųs” ir darbininkai netu
rį iš ko nusipirkti. »

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas 

slaptas ligas vyrų ir moterų 
senas žaizdas, ligas rectal

DR. J. W. BEAUDETTE
VIRŠUI ASHLAND STATE BA^KO

1800 So. Ashland Avė.
V alandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10. 
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:80 v. po pietų

REZIDENCIJA: 
2226 Marshall Blvd.

TELEFONAS CRAWF0RD 1480 
TELEFONAS CANAL 9464

Paskiau buvo duodami klau
simai. Atsakymai buvo duoti 
kokių jau senai žinome iš laik
raščių. Dar vienas draugas už
klausė, kodėl, girdi, Lietuvos 
žmonės važiuoja į Braziliją ir 
į kitas šalis, kodėl nevažiuoja 
į Rusiją, komunistų rojų, nes 
tenai .daug arčiau nuvažiuoti. 
Čia žmogeliui teko pagalvoti, 
kaip atsakyti. Patylėjęs, jis at
sakė: girdi, kad Rusija dar ne
susitvarkiusi, todėl nieko ir ne
įsileidžianti. Dar buvo duotas 
klausimas: Kodėl Lietuvoj ke
liai prasti? Bet buvo atsakyta, 
kad dabar Lietuvoj keliai šim
tą nuošimčių geresni, negru pir
miau buvo. Su tuo ir viskas 
užsibąigė. Visi tavorščiai buvo 
nusiminę ir, kaip matyt, north- 
sidiečiai visai atsikratė nuo tų 
makliorių ir nebenori klausyti 
jų spyčių. — Ten Buvęs.

Gaisras Stokyarduose
Vakar buvo kilęs gaisras 

stokyarduose prie 43-Čios gatr 
ves ir Racine avė. Gaisras kilo 
Armour kompanijos trobesyje, 
kur mėsa pakuojama į kenus. 
Nuostolių padaryta apie $5,(KM).

Kitas gaisras kilo Bridcwell 
kalėjime. Užsidegė skalbykla. 
Kaliniai persigando. Pastatyta 
saugoti juos visa sargyba kalė
jimo viduryje, o policijos re
zervai prie kalėjimo. Gaisras 
BridewelViui pridaręs į 100,000 
dolerių nuostolių.

Woodlawn
---------------------------- )

Pereitą šeštadienį, 6 vai. va
kare, Yellow Cab kompanijos 
automobilis suvažinėjo Petrą 
Bardauską, 10 metų berniuką.

Vaikutį pasiuntė tėvai, 6155 
Dorcherter avė., pas kaimynus. 
Jis bego per gatVę ir tuo mo
mentu automobilis užvažiavo 
ant jo.

Vaikelis tapo nugabentas li
goninėn — Illinois Central — 
l>e žado. Paimta X-spinduliai. 
Užgauta skaudžiai galva ir kū
nas apdaužytas. Yra vilties, kad 
pasveiks. Ligonis randasi D-ro 
Zalatoriaus priežiūroje. —Rep.

Laiškai Pastoje
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriaus|jį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, 1cur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką d enų nuo pa
skelbimo.

4 Bigei Miss B
5 Binskis Paul
8 Brazlauskis Kazimera
9 Brahinsky R

11 Cepaibti Stanislawui
14 Dodinskas John
15 Deveikis J
21 Geuderova Paulina
22 Glabusku Aleksandro
27 Kaminskine Marijona
55 Masiokas Petrui
36 Mažutis Mrs A M
42 Pelkieni M
58 Seluenięnei Ona
57 Skirmantas Paul
64 Teleisyte Miss Bladislava
68 Tuokus Frank
70 Karmauskianis, Vincenlui,'

Oliesei
71 Vilimas Kazimcras
72 Vickute Kašte
74 Waiilkus Anton

Pastaba: Mano ofisas dabar ran* 
das naujoj vietoj

DR. VAITUSH 
OPTOMESRISTAS

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Palengvins akių jtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, atitai
so trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius. Visuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda, atkreipiama 
i mokyklos vaikus. VaL 10 iki 8 vai. 
Nedėlioj 10 iki 1 vai. po pietų.

4712 So. Ashland Avė.
T«L Boulevard 7589

CLASSIFiED al>s]
Announcements 

Pranešimai
Jaunuolių Orkestro narių domei. šį 

vakarą, Mark White Sųuare Parko 
svetainėj, bus saxophonx, sixteto spe
ciali pamoka nuo 7 vai. vakare, or
kestro nuo 8 vai. vakače. Taipgi.'Jau
nuolių Orkestro nariai bukite laiku, 
nes turime prisirengti Sus. Draugys
čių ir Kliubų ant Bridgeporto Kon
certui, kuris įvyks lapk. 24, Lietuvių 
Auditorijoj. — Komitetas

Garfield Park vaikų “Dailės Drau
gijėlės” pamokos dainų, lietuvių kal
bos ir rašybos, įvyks ketverge, spa
lio 27, 7 vai. vakare. Angels Hali, 
3720 W. Harrison St. Mokytojaus 
Gaubas. Malonėkit visi tėvai atsiųsti 
savo vaikus į šias pamokas.

- % , , 'i ' — Valdyba 
į-r. ru'

Koseland. — Spalio 27 d., 8 vai. 
vakare, Aušros knygyne, 10900 South 
Michigan Avė. įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Namo , Bendroyės direktorių 
susirinkimas, šriarrie susirinkime bus 
įvairus raportai ir bus svarstoma šė- 
rininkų susirinkimą sušaukti prieš- 
metini. Visi direktoriai būtinai atsi
lankykite paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, Sekr.

LSS. Pildomojo Komiteto susirin
kimas įvyks ketvirtadienyj, spalio 27 
d., Naujienų name. Visi prašomi bū
ti, nes yra labai svarbių reikalų.

— Sekr.

Personai
Asmenų Ieško

PAJIEŠKAU Izidoriaus Brožio ir 
Petronės Jokubauskienės ir Izidoriaus 
Urbono. Visi trys paeina iš Sugintų 
kaimo, Nemakščių parapijos. Yra la
bai svarbus reikalas, prašau juos pa
čius arba kas apie juos žino, praneš
ti, busiu dėkingas. JONAS F. DANIS, 
P. O. Box 24, Divernon, 111.

J IEŠKAU apsi vedimui merginos 
arba našlės, katra myli teisingą ir 
pasiturintį gyvenimą; esu 35 metų; 
negeriu, nerūkau. T. Z. S., P. O. Bok 
232, Hinsdale, III.

Help Wanted—Malė 
parbininkų Reikia

IŠMOKIT PLEISTERIAVIMA PAS 
KONTRAKTORIŲ. Priimsimo gerų 
žmogų ir duosime darbą laike mokini- 
mosi. Išlaidos mokslui nedidelės, jei 
norite dirbti už 60c. į valandą, *atsi- 
lankykit. Po 4 savaičių mokslo dirb
site kaip pleisterninkas.

Chicago Plastering School, 
1123 N. Ashland avė.

AR JUS NORIT DARBĄ?

Ar jums reikalingi pinigai?

Šita didelė įstaiga turi 
keletą gerai apmokamų vietų 
dėl keleto ambitingų, gerų 
darbininkų, gerai atrodančių 
LIETUVIŲ VYRŲ.
GERA ALGA 
iš pat pradžių 
ir puiki ateitis tiems, 
kurie tiks tam darbui. 
Pasimatykit su manim 
šiandie.

MR. ANTHONY ' 
Rm. 1514

134 N. La Šalie St.

REIKIA patyrusio shear men, nuo
lat darbas, gera mokestis, ateikit 
anksti darban. RŪB1N M ETA L čc 
1RON WORKS, 1900 S. Carroll Avė.

REIKALINGAS darbininkas pagel
bėti dirbti grosernėj; geros išlygos, 
patyrimas nereikalinKas. AtsiSaukit 
tuoj. 2557 W. 89th Street.

For Rent
RENDAI automobilių taisymo ša

pą arba guradžius. Atsišaukit j Sto
rą. 3200 So. Halsted St.

RENDON 6 kambarių flatas, viso
kį naujos mados įrengimai. Pečiais 
šildomas. 1640 N. I/Cavitt St.

RENDON 6 kambarių flatas, mo
derniškas, janitoriaus patarnavimas, 
tinkamas gydytojui ar šiaip šeimy
nai. Remia $75. (iii W. 119tli Street, 
Tel. Pullman 0494.

4f
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Furnished Rooms
KAMBARYS ant rendos vienam 

vaikinui, be valgio. 171S So. Halsted 
St., 2nd fl.

Musical Instruments
Muzikos Inatrumentai

PARDUOSIU $850 grojikiį pianą 
ui $110, sykiu suoliuką ir relelius.

6136 So. Halsted Street
1-mos lubos

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių naujas 
murinU bungalow, 2 kum garažas, 
stikliniai porčiai, tiktai blskį įmokė
ti, kitus kaip lendą, mainysiu į lo
tą; savininkas 9319 Eberhurt Avė., 
Cnesterfield 6021.

Real Estate For Sale
Namai-žemC Pardavimui

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
gnlow, $6950, lotas 45Xl-;)« 
No. McViekei’s avė. Tel. Buekiug- 
ham 2118.

NAUJIENOS, Chicago, HL Trečiadienis, Spalis 26, 1927

PARDUOSIU Angelus grojikų pia
ną su suoleliu, cabinet ir 41 rolvlių 
už $120, tiktai už cash pirkėjams. 
Fusimatykit su GEORGE JORG 
ŠEN, 1120 So. Halsted St., 1

EN- 
n.

PARDAVIMUI labui pigiai 
upright pianas.

Tel. Ui Grange 2721M.

genis

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

DIRBTUVĖS satn]M‘liai, 50% pi
giau.

$179 pnrlorn kambario setas, mn- 
hair, $95.

$75 vvalnut valgomo kambario 
setas, $37.

$45, 5 smntų pusryčių setas, 
$22.50.

Boys4 n Sample Furn. Co.
6335 So. Ashland avė.

Buvus California Sample Furn. Co.

GRAŽUS rnohair parloro setas, 
$50. Puikus \valnut miegruimio se
tas, $45. 7 šmotų vvalnut valgomo 
kambario setas, $40, 2 Wilton kau
rai. $20 kiekvienas. Atsišaukit bilc 
kada. Available Storrgv Co., 7732 
Stony Ishind avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SINGER siuvamos mašinos, dv- 
ruonstratoriai ir pertaisyto-., po 
$10 ir daugiau, cash arba išmokė
jimais.

4251 Cottage G rovė avė.

GARAŽAS ir Service station, tin
kamas dėl naujų karų pardavinėji
mo. Tinkamo pasiūlymo neatmr- 
sim.

17H—16 \V. 95th St.

PARDAVIMUI soft drinks par- 
ioris. Savininkas turi du bizniu ii ' 
abiejų negali apeiti. Geras biznis. 
Vieta apgyventa airišiais, vokiečiais 
ir lietuviam.

2500 W. Pershing Rd., 
kampas Campbell Avė.

PARDAVIMUI saliunas. Esu p i i-į 
vergtas parduoti, neg turiu du bizniu.

1711 No. Ashland Avė.

BARBERNE, 4 krėslai pardavimui! 
pigiai. Geriausia virta West Salėj. ■ 
1610 W. 47th St. Arti Ashland Avė.

PARDAVIMUI Pooi Room. Geras 
bargenas. 1341 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė lietuvių ir 
lenkų apgyvento,) apielinkėj. Biznis 
gerai eina. Parsiduoda dėl nesveika
tos. Tel. Boulcvard 9712.

HAULING biznis — kontraktai su 
geru uždarbiu, reikia važinėtis tre
kais toli, reikia $1500.

UNITED FORWARDING CO. 
400 N. Green Street 
Klauskite Mr. Brach

GROSERNĖ ir <letikateaen, ledau- 
ne, svarstyklės, cash registeris, elek
trinis kavos malyklis, 2 counteriiai ir 
lentynos, parduosiu po vieną ir pi
giai. 2612 W. 47th Street.

PARDAVIMUI kampinė krautuvė 
ir cottage, $3500. bargenas. 3701 j 
Emerald Avė., O’R*'illy. Dearborn 
76X0.

PARDAVIMUI grosernS ir bučer- 
nė. Geras cash biznis. Turiu du biz
niu, negaliu apsidirbti. 3434 South 
Wood St., Te). I-afayette 9470, Te), 
lafayette 5354.

Exchange—Mainai
MAINYS

Groseme?, 
Bučemes, 
Lotus, 
Automobilius

ANT
Namų, 
didelių, 
mažų, 
vidutinių.

Tuoj teiraukitės pas

S. J. DARGUŽIS
807 W. 18th St.

Canal 4960

Real Estate For Sale
Namai-žerat Pardavimui

Real Estate For Sale
______Nam^i-žemė Pardavimui

Geras investmentas
Pardavimui 3 nauji mūriniai 2 flatų 
namai, 5—5 kambarių, moderniškas, 
pavienis apšildymas, 2 karų garažas, 
šildomas, 2552 N. Oak Puik Avė. 
Merrimac 8737.

Real Estą te For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Financial
Finansai-Paakoloa

Miscellaneous
{vairus

ŽEMIAU KAINOS $4500
Pastatytas savininko gružus Dail

ias 2 flatų namas, prie Devun-r ATYDOS
NVvstern. las namas yra puikiau- j)j)c namas šioje grupėje 
... i ir bus parduotas už $.>000 $15(|() CQsh kitus kaip rcn(1{|> 
cash, kitus išmokėjimais, 3 karų

KUR jus nupliksite murini bunga- 
low kaip šis už $9500 ? 5 kambarių. 
2 ekstra kambariai ant viškų, aržuo- sjas 
lo grindye ir trimaa, furnas šildomas, Į cus|^ kitus išmokėjimais, 3 karų 
stikliniai miegojimui porčiai, 37 ‘a pi-į garažas, atneš $275 j mėnesj, 40 pė-[

Atsi- moderniškas. Pinigai investuoti i bungalosv.
tuos namus pasidvigubins j porą 4341 Drummond 
metu. T. H. Evans nnd Co., 7100 N. rims namas.

- 4 l.v f IJtftto*. •We$tern avė.

dų lotas, 2 kuru garažas, gera trans- ,Ju juln’s 9—6 kamb. apt. skiepas.
portacija, tiktai $1500 cash. Atsi- • -----...-u
laukit 3717 Armitage Avc. arba te- 
lefonuokit Spaulding 4280. Charles 
Jarchow, Realtor.

4422 Schubert avė. 6 kamb.

MŪRINIS BUNGALOW, $500 CASH 
Keletas naujų 5 kambarių namų, 

$7250, kitus $55 j mėnesį, su nuo
šimčiais, tile vana, skalbiniams klo- 
setas, prosinimui lenta, lendrės lo
vys. A. B. GBUNDER, Bailders, 
5932 Lawr«nce avė. I’ensacola 6776.

i 10 FLATŲ namas — 79 St. ne- 
u* ' toli Ashland, moderniškas, parduo

siu arba mainysiu bile j ką kaipo 
dalį Įmokėjimo. WALTEB J. PAUL, 

lnu.1 Real Estate. 3236 W. 55th st. apt. 2.

St., 
ant

JEI JUS TURIT $200
Jus galite kraustytis i vieną mu

sų puikių nubgalovv, kurie randasi 
netoli Marųuette .Mnnor, o kitus 
mokėsite kaip rendą. lai yra pui
ki proga jums apsievvenli lietuvių 
distrikte ir virtoj mokėjus rendą 
savi inkui, jus mokėsite už savo

K4 TURIT MAINYTI?
Bizniavai lutas ant Archer 

avė. Mainysiu ant biznio.
2 bizniavi lotai ant 55th 

netoli Archer avė. Mainai u 
biznio arl>a namo.

Medinis namas ant Town of | namo- 
I>ake, storas ir 7 flatai. Mainy
siu ant namo bile kur. Paėmę 
d tų namų turėsite daug pinigų 
r užmiršite daug rūpesčių.

Naujas 2X4 kambarius mu- 
.•o namai), 7015 S. Oakley avė. 
Mainysim ant morgičių. biznio, 
otų ar kų turit?

Taipgi turim daug visokių 
namų, lotų, tarnui ri biznių de) 
nainvmo.

ŠTANKO & COMPANY
5097 Archer Avė.

Lafayette 6036

KAIMAS 
MIESTE

Nepaprastos 
sužiedotinės 

Namas, sveikata, oras- 
žmogaus didžiausi turtai

Viską 
Duodam
Kartu 

PAAIŠKINIMAS:
Namas — 7 kambarių 
Sveikata iki galo 
Oras tyriausias

GERIAUSIOJ VIETOJ 
ČIKAGOJ

Žmogus ieško laimes 
Didžiausi — gyvenime 
Turtai — užsiganėdinimas 

Rasit čia 
Klauskit apie , 
tuo« turtus.
Viską eiliosime Jums 
už mažų 
Skalsingą kainą.

Tik $3500.00
Tolesnių žinių gausite 
ant vietos.
Aaukit savininką

CANAL 4960

Phone Hemlock 8300

NAUJAS 6 apt. namas, 3—o ir ' 
3—4 kambarių apt. moderniškas, 
randasi 8301 S. ThrooB St. Painaty- 
kit jei norit gero bargeno, $15,000 
cash. Savininkas Vinecnncs 7316.

KAM MOKĖTI -UĖNDĄ
• Kuomet už tuos pačius pinigus 
iųs galite turėti nuosavą namą. Tik 
reikia blskį įmokėti, o kitus kaip 
•cnd.n jus galit įsigyti nuosavą mi
ną, o iki vkambarių mūriniai bun- 
ralosv ir rezidencijos, modemiški 
visais atžvilgiai, tile stogas, tile va
ltį, ugnavietės, vandens šildytuvai, 
kambariai dekoruoti, lolai 50x 160, 
1 blokai į vakarus nuo Ilarlem avė. 
orie Riverside Drive. Arba pastaty- 
sim pagal justi norą.

JONAS BROS.
451 Riverside Drive 

\rba rašvkit Box 991 “Naujienos”, 
1739 S. Halsted st.

BILE kokį sekamų namų galit 
pirkti $5000 iki $7000 įmokėjus. 
Gražiai pastatyti irtoderniški namai. 
Tilo vanos, lietaus lašai, k. v. š. 
Frigidaires, prie’ valstijos kelio. 
9944 Pros|M‘et, 10033 Irvlng, 9820 
Hamilton, 9850 Hovne. Savininkas 
!■: II. EDVVARDS. Keystone 9134.

PARDAVIMUI moderniškas 2 
flatų, 6—6 kambarių namas, k. y. 
š. 2 karų garažas, su $10,000 galit 
veikti.

Merrimack 4663

5721 S. May St. Moderniškas 2 
flatų mūrinis. 6—(i kambarių, k. 
v. š. $12,500. M. Barton and Barlon, 
"332 S. Halsted St. Vinccnnrs 8|>08.

GERAS INVESTMENTAS

Pardavimui 6 flatų, 1—t kamba
rių ir 2—3 kambarių, naujas na
mas. S. \V. kampas Ix>ckwood ir 
Montana. Pigiai. Savininkas Mr. 
Eine, Nevada 4059

KAMPAS netoli 51 SI., visur 
linkui apgyventa, nigi kaina, i 
kia $750 cash.

Z. MAGDICH 
1412 Hyde Park Blvd. 
Arba šaukit Atlantic 2603

2‘RT MORGJCIAT 
3-TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama 

j vieną dieną 
Perkame real estate 
, kontraktus 

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
Kapitalas $500,000.06 

3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

TAISOME GERIAUSIAI RAKANDUS 
Mes pasiimam, ir dastatom bilc 

kur. Darbas garantuotas ir geriau
sias. Pigi kaina. Pabandykit pas 
mus. Taipgi ‘tinime naujus pirmos 
rųšies rakandus.

Columbus Park Furnitūra Co.
5655—57 \V. Madison st. 0)1. 0319

PI., 2 fialų
7 kambarių re-' nupirkti naujų 6 kambarių mu- 

., . , . ro bungalow puikiai pabudavo-Iripp avė., 6 kambariu . ” , ‘ . 1 _ .- . ta ir moderniškai įrengta. Jei
Park Ridge, 2 Ha- ^g norų ga]į pirkti ir už cash.

2 flatų, 4—5 Namas randasi puik,oje Mar- 
quette Park apielinkčje, tik 
trejetas blokų nuo parkų, arti; 
gatvekarių ir bouievarų. Pirkė
jas gaus lengviausias išmokčji- $100 iki $500, be niorglčių arba pa- 
J o v t rnc vf ritu MntvVif ntiic rlnl cfrmfn

mo sąlygas. Kreipkitės: 
7114 S. Campbell Avė.

■1454 Byron St., 
zidencija.

4815 N.
mūrinė rezidencija.

422 Luke Avė., f 
tų medinis namas.

5059 Carmen avė., 
kambarių. Atsišaukit.

G. Earl Grindie
4956 N. Kentucky avė.

Pališadę 0029.

’ni,‘ SU mažu įmokėjlmu galite

Bridgeport Painting 
& Hardware Go.

Malevojam ir popieruojam. (Jžlaikonj 
malevą, popierą, stiklus ir t. t.

3149 So Halsted St
Phone Yards 7282

J. S RAMANCIONTS

KAM MOKĖTI RENDĄ?

STOGDENGYSTR
Tusų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių, trekų patarnavimas Chicagoj ir 
apielinkėj. įsteigta 34 metų senu- 
m0' Didžiausia ir geriausią stogų PASKOLOS namų savininkams — įtaiga Chicagoj. Tik T>aty-

sirašytojų. Matykit mus dėl greito rę un,J°R darbininkai samdomi, 
patarnavimo.

CENTRAL FINANCE CO., 
Morton Bldg., 108 N. zWells st.

J. J. DUNNE roofing co. 
8411-19 Ogden Avė., 

Phone Lavvndalc 0114

K1|r?.ą « L mnU’il l^ GERIAUSIS BARGENAS North- ANTRIEJI morgičiai byle kokia su 
?ii° Ji .I Čiii i p\d?r ^ ži Lwcst Sidc — 2 f,ntV niurinls na-ima, padaryti ir nupirkti j vieną, die
‘1 k i iui iaiite UirtvtiJli?anin',nns‘ 5~*5 kambarių, sunparloral,1 ną, geromis sąlygomis. Pamatykit 
no‘u\„» ‘ Ji kn. i..K Oce box. aržuolo trimas. tilo vana mane pirmiausia,
mokant <ln inaž u kad Jus jr prieangis, gasiniai pečiai, lotas H. EPŠTEIN,
in milftp niisln rklt 5 k", bariu 31X125. knina SH>5"0- c«sh »1500- 166 No. Clark St.
mn^l w u sUklinV,h „ortil ? BRL'CE- 715 N' Hi"ulin S20 Central «2fi0

van<leniuS'‘Sil!l?^, i.gnnvut’ <8«'- Atdara nedalioj vis,
tč. Dar galimu pristatyti du kflm-1^,,c^*• 
barius ant viškų, garo pulpos jau _ 
ten yra suvestos. Taipgi 
ryta prosinimui lenta ir 
pamatyti, kad įvertinus. 

5236 So. Green

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

4155 Archer Avė.

St.
Savininkus ant vietos, 

arba pašaukit Rex Realty 
Mortgage Co.

127 N. Dearborn St.
Tel. Randolph 1630.

irnu-
Turit

Rašykit 
and

GERIAUSIS bargenas North West 
side, 5 kambarių cottage, 2 karų ga- i 
ražas. Kaina $5,600, cash $800.

Atsišaukit:
J. R. BRUCE , 

745 N. Hamlin Avė. 
Kedzie 7891

AUKAVIMAS — TURIU PAR
DUOTI 5 kambarių murini bungalow, 
stikliniai porč’ai, visi kambariai švie
sus, gražiai dekoruota, 2 karų gara- 
ras, randasi centrai Bervvyn, netoli 
transportacijos, tik $750 cash, išmo
kėjimais. Tel. savininkui Columbus 
0925.

$1500 CASH
Kitus kaip rendą, 2 flatų nau

jas namas, uždaromi porčiai, neto
li Marųuettc bulvaro, netoli lietu
viu bįŽnyčios, atskiri garu šildytu
vai. $14500, kilus< kaip rendą. Sa
vininkas. 4Iemlo<*k 4900.

KLAUSYKIT,

SPECIALIAI, VEIKIT TUOJAU 
Visas blokas, įskaitant 2 kampus, 
prit Grand Avė., netoli, pabrangs ke-i 
lėta tūkstančių dolerių kaip tik 40 
pėdų cementavimo kontraktas bus už
baigtas. Matykit savininkų. Dr. C. A. 
Kirkwood, 3939 W. North Avė., Tel. 
Belmont 2407.

KUOMET JUMS REI
KIA PINIGŲ 

Atsišaukit pas: 
Eighteenth Bond & 

Mortgage Organization 
• 1618 W. 18 S t.

L F. DANKOWSKI, Prez.
C. J. DANKOWSKI, Sekr. IŽd. 

Pirmi, antri ir treti 
/ morgičiai 

Tel. Canal 1875 
j visus departmentus 

Pigiausios kainos. Greitas 
patarnavimas

Tel Lafayette 8705—8710

Chicago

ELECTRIC KONTRAKTORHJS
Seniausias ii lietuvių, kur duoda 

ižganidinimą. Įvedam elektros dra 
us, motorus, taisom elektros reik 

menys, f’kčerius ir t. t.
AT. P. Stephan Electric Co., (norinc.
2522 So. Halsted St., Chica&r

Phone Victory 7452

BUDAVOTOJAS pasiūlo, De Luxe TURIU pinigų 
mūrinius bunga)ow, tile stogas, k. v.Įchattel morgičius, 
š. stikliniai porčiai, gražios konstruk-1 kainas notas, 
cijos. nėra geresnių Chicagoj, atdaros: bekernes, 
kasdie, 3052 N. Major Avė. Palisade!ar kitu« 
H79. fl., 22"
---------------------------------------------- , 3446.

GARAŽUS, porčius, cementinius 
šalytakius, grindis, pamatus, stogus 
malevojame, taisome, dekoruoja
me, tik $5 įmokėti, kitus per tris

• metus. Pašaukit dcl apskaitliavimo.
TURIU pinigų investavimui į Hem. 7969^ „ i

, mėnesines mo-
, mašinas, fikčerius, 

restamantus, bučemes 
biznius. F. BOLAND 7th 

215 W. Ramlolph st. Franklin |

5429 S. Ashland avė. . 
Arctic Construction Co.

General Contractors

NAMŲ APŠILDYMAS 
PLUMBINGO ĮVEDIMAS 

------  Mes parduodam bile kur ir suteikiam 
Planai prie 

įvedimo irgi dykai. Tik 
South biski įmokėti, kitus mažais mėnesi

niais išmokėjimais. Atdara vakarais 
_iki 7 vai.

THE ABBOTT 
PLUMBING AND HEATING 

SUPPLY CO.
5201 W. Grand Avė. tel. Bershire 1322

JEI JUS TURIT $200 ----- '■------ --- ------------------------------ m..v ...
Jus galite kraustytis į vieną mu-1 NORIU gauti ant pirmų morgičių | apskaitliavimą dykai. 

: su puikiu bungalov?, kurie randasi $1500.00 Namas veltus astuonių tuk j kiekvieno įvedimo iri 
netoli Marquelte Manor, o kitus stančių. NAUJIENOS, 1739 Soutl 
mokėsite kaip rendą. ~ _ —

Phone Hemlock 8300 Halsted St., Box 994.

PARDAVIMUI 5 flatų namas, mu- 
. rinis, pečiumi ir furnas šildomas, 
ant kampo, lotas 56x125, pirmos 

: klesos stovyj, nebrangiai. Matykit 
jūsų 1 salininką. 7158 S. Green St.

Miscellaneous
įvairusKam mokėti rendą 

“WIIITE BROS. NAMAI” 
BROOKFIELDE 

Yra ne išrendavojimui, bet 
už rendą. $8,150, su biskiu įmokė- Į_________________ :____ »________ Į
įiiuo ir po $55 į mėnesį, įskaitant $r)00 PINIGAIS
nuošimčius. , Gražus 5 kambarių mūrinis bun-

Nui.įrks.l ;> kambarių, plieno h |ik k užbaigyas 5227-9 S. „„ . TTmTT,-T-T a t
ap- konsl rūke įjos nmiinį biingalow, ne-: pa,’rk.k A've. bloko j pietos KRAUTUVIįJ F/ KČERIAI 
rei- toli gražaus zoologiJko sodno, arti, A,.,.h ave. karll Ar.

MAYER CARTAGE CO.
Turi dalelius uždaromus vežimus, 

veža j visas dalis Middle West, f na
tų tavoras priimamas nebrangia kai
na. 1737 Sedgwick Si., Diversey 2027.

ANTRI MORGIČIAI
Dykai aprdkavimas

•i • . . •• i ■ • IIIIU Zi I I 11 v I ii Vv» <11 II I lllil /A * "
'“" ‘"m kiauliiv ų, h|()|(( |n,.,|is fl„.„as s|ikli.
'"‘eĮ'.K-'l JĮ t " iiii.’vciiu ,'f niai porčiai, gražiai dekoruotas,

SI H.IALI IHĘNGIMAI. Skiepus vjjįaj bitas 30yl26, kaina 
su pleisterloloniis luboms, aržuo- tik 70() B iu „ viJ,(>s ’sllbn|()j 
hi t/rindvK ir rriniHK ilu» VAnn £11 . _ cvnnif a

BEALTY & MORTGAGE CO.

_. ---------------------- —------------- |o grindys ir trinias, tile vana su
Pvn aįc )„4.Q„ ko ei , įmūryta maudyne ir lietaus lašais,GENAIS lotas netoli .)2 bt., bllfeblS| prosinhnui lenta, panel sie- 

Yra visi įrengimai, reikia $300 uos, landrės lovys, stikliniai mie- 
enuh HnfivVit K D Friond ujimui porčiai ir didelis aukštas cash. Kasjklt K. L. r i iena, dviejų kambarių. Tas namas! 2 FLATŲ mūrinis namas, 2 po- 
5503 Everett Avė. arba šaukit yra toks kaip jus sau kad statytu-1 čiai karštu vandeniu šildomi, aržuo- | 
ITvde Purk n,ct« Atsakykite šiandie ir bukit pa- lo trinias, labai geroj apiclinkčj, 1

ŠTAI vienas saugus, Rogeru Park,' J *’ ; sirengę pamatyti tą ųamą šiandie, kaina $14,500, įmokėti $150(1, kitus
6 flatų, 100% išrenduota, $6000 cash,---------- 7------------------------------------- ; 139 N. Clark St. arba lelefonuokit kaip rendą. Saukit savininką. 5910,
geriausias pirkinys Šiandie. Kenneth MURO namas. 10 flatų no 5 State 2904. Irving Park Blvd. Kildavę 8091. 1

Hawkins, 1745 Howard St.

ir nedėlioj. JOSEPH STRNAD, 
1808 So. Ashland avė. Tel. CanaI 
1272.

Grosemių, Bučer- 
nių, Delikatessen, 
Restaurantų, Kan
džių, Bekemių, Mu
sų specialumas. Ge- 

patarnavimas, žemoš
■■ 1 I ' '■

1912 Sc. State Street j mėnesiai išmokėjimui. Garu ir 
karštu vandeniu apšildymas įveda-

' mas. Apskaitliavimas dykai.
Tol. Trianglc 8234

KIEK JUS MOKATE Už SAVO 
Plumbingą ir namų apšildymo 

' reikmenis

6305 S. Westem Avė

NAMŲ APŠILDYMAS ĮVEDAMAS 
NEREIK ĮMOKĖTI

MURO namas, 10 flatų po 5 
kambarius ir 3 storai, aut gero 

ateitis, 
ant 
na-

T,,, , , . I biznio streeto,
4 KAMBARIŲ munnis bungalow, .

netoli Westem Electric Kompanijos, J * ATdUOSim arba 
yra gasas, elektra, vana, viškai, su ’ biznio lotu arba 
grindimis aukštas skiepas, $1500 įmo- „te
kėti, kitus kaip rendą. Jos. L Novak, Kaina pi£l. 
4010 W. 26th St. | Matykit mus.

M. TIK UŽBAIGTAS
6 kambarių mūrinis bungalovv, 3553 

W. 63 PI., gerai pastatytas, yra vi-k
I si įrengimai ir apmokėti, gera tran- 
sportacija, kaina žema, išmokėjimais. 
Savininkas ant vietos nedėlioj po pie-1 
tų. August Morgenroth, savininkas ir rių rezidenciją, 
budavotojas. 9738 So. Robey Street, furnas Šildoma; 
Beverly 6954.

gera 
mainysim 
mažesnio

Maty’kit mus.
A. N. MASULIS

6641 S. Western avė.
Republic 5550

BUNGALOWS. Gražus 6 kambarių nrti
MsKl<,Ukta'!eh|Iili ’J;SUMT.I»'5?t<6 Pensac'ola Ttit. 
$8,500, tiktai biskį cash. Taipgi o 
kambarių bungalov, $7,000. Frank J. 
Hinkamp, 7918 Western Avenue, 

| Republic 4900. __________________
’ 6 FLATŲ muro namas, garu Šil

domas, įplaukų $540 per mėnesi. Par
duosiu pigiai, $10,0Q0 cash arba bo- 
nais. Netoli Rock Island stoties ir 
paikų. 71st ir Steward Avė. NAU
JIENOS, 1739 So. Halsted St, Box 
No. 993.

PARDAVIMUI per savininką 5 
kambarių naujas mūrinis bungalovr' 
ir miegojimui porčiai, k. v. š. Parduo
da pigiai dėl ligos.

6449 So. Talman Avenue

NEPRALEISKIT PROGOS
2 akrai žemėti ir naujas 4 kamba

rių namas, garažas, vištų, vaisinių 
medžių. Zvyriniai takai, gera trans- 
Eortacjja. Viskas už $4250. Įmo* 

ėti tik $400 cash, kitus po $40 j mė
nesi, su nuošimčiais. Tik atsiųskit 
savo vardą ir adresą j Naujienas, 
1739 So. Halsted 9L Box 992.

NAMAS 4 flatų po 4 kambarius. 
Moderniškas, nebrangiai greitam par
davimui. ?' 
Yardų. Savininkas 4043 W. Polk St 
Tel. Nevada 5042.

Kr - . . li PARDAVIMUI naujas 5 kamba-
Namas randasi arti Stock. rjŲ mūrinis bungalow, ugnavietė, irt kaži JA.4Q W K f ' ■ti i .»• it • tknygynas, garu šildomas, stikliniai 

porčiai, gražiui dekoruotus. 
Savininkas 

8121 Prairto avė.5 kambarių mūrinė bungalow, ne
brangiai, tyle maudynė, gera trana- j 
portacija. 5515 S. Spaukling Avė.

BARIŲ cottage, 2 miegrui-tgojimui p 
vilkų, kieta O’šUfo tnmah' wąlauV tril 
», furn a h Aildorna. tolį katajiki

7 KAMBARIŲ 
vrual ant.' ‘ 
ir grindys, -------------------

*940 So. Hermitag* Avė.

PARDAVIMUI moderniškas nut
rinis btingak>w, 5 kiųnbarių, mie- 

lorčiui, garu šildomas, 
___ di«j įmūryta vana, ne- 

. katalikiškos mokyklos. Savinin
kas 1520 N. Lawler Avė.

12 APARTMENTŲ namas, 20341 
Bellc Plaine avė., | 
pirmos k.'esos, lotus ; ,,
Ii 2 karų linijų. Tikras pirkinys, 6 j 
sykius rendos. Savininkas Bucking- i 
hain 0877.

$4000 cash nupirksit equity mo
derniško 2 flatų namo, 8112 Vernon 
ave„ 5 kambarių, 2 karų mūrinis 
garažas, kaina $16,500. WM. KIRK, 
savininkas, 7745 Essex avė. Saginaw 
8370. '

Sutaupyki! pinigų pirkdami pas 
i mus olselio kainomis. Jus nepriva- 

iMinr/uni ak „i «. ! lote mokėti DIDELIŲ KAINŲ.IŠMOKĖJIMAIS pagal jūsų įphiu- j Nors musų vra didelė kompanija, 
po 4 kambarius, kas Naujas mūrinis bungalow, 5 b t mes sutfeikiame asmeninį patar
ia dOX125. neto-1 bambanti, miegojimui porčiai, k. v. 

š. įmūryta vana, lietaus lašai, dide
li viškai, didelis lotas, gatvė ir kiti Į 
įrengimai, netoli geros transportą-, 
cijos, tik biskį įmokėti. HOME 
BUILDERS OF AMERIKA, 134 N. La Šalie $t. Central 6925.

navimą.
Southend Plumbing & Heating 

Supply Co.
2108 So. State St.
Tel. Calumet 4200

Educational
Mokyklos

AGLYS
DRESSMAKING SCHOOL 

Mes išmokinsime jus Dėsi gn i n g, 
kirpimo ir siuvimo j trumpą laiką ir 
pigiai, 
karais.

Mokiname dienomis ir va-

JŪSŲ PROGA PRISIARTINO 
PATAISYTI SAVO LOTĄ 

Koperacijoj su Chicago 
Company ir Metropolitan Life In
surance Co., didžiausios apdraudos 
kompanijos pasaulyje, musų orga
nizacija gali jums pasiūlyti gerą 

H ku. <uU8. Plan0, lWal kurį jus galėsite pasi-
blokas į pietus' ikL Higgins rd., rėndu ’$6540, su ’ $40,000 galit veik- statyti namą ant savo loto. Pagal 
ti Lawrence kan^ Savininkas ti kajna $53 000, priimsiu lotus kai-i Plan^» nles f>n?n^‘„nold ’in" 

larba musu loto tik biskl įtnoleius. J>llW k"'^^.."^"^tt^mokeHUlD 
3801 N. Crawford avė. Irving 2634. Įas» 0 Pa^iaiT* Lp

VAIKINAS parduoda 5 kamba- 
"stikliniai porčiai,

Šildomas, netoli Sv. Kon- unis namas n- arauiuve, « uiuuivoį 
•^nt,P2^až?yč1°.s’ <>tas 2->X krautuvės su skiepu, 6—4 kamba-i

, 125 $6,000 uz viską. T)719 Grover st. rių apartmentai, 4 karų garažas.
I 1 rzlrvlznc 1 tąinfiia 1 Lr • Illf/Lfinc rrl 1_____ ^40000 VClk’

PARDAVIMUI naujas apartmen- 
tinis namas ir krautuvė, 2 didelės

MES BUDAVOJAM GARAŽUS, 
iporčius, taisom Įvairų medžio dar
bą, darbas garantuotas, mėnesiniais 

. išmokėjimais. Westem Construction 
lnf1st Co., 6559 S. Western avė. 

“ " Hemlock 3768.

LIETUVIAI neatidėliokit. Artina
si žiema, užsikamšykit langų sky
les. BIQUE, 40 metų langų kituo- 
tojas. Pašaukit, apskaitliavimas dy
kai. 126 W. Grand avė. Sup. 7744.

7911 So. Halsted St. 
Phone Vincenes 3932

PARDAVIMUI 20 akrų prie Ge-\ ■ e .
neva kelio, netoli Gary Avė., 1 13801 N. Gravvford avė
mylios nuo Wheaton. žemė aukštą . —---------------------- —-------------- —-
Pi.ee’“ Tėis Nor w '“'"h' KAS NORI GREITAI

PARDUOT, MAINYT, 
AR PIRKT

Namą, 
Bizni, 

ą, kainai. AutomobilĮ,
aviniukas. Farmą

ATSILIEPKITE
PAS MUS

Gerus bargenus greit per 
pasarangą išleldžiani.

MUSŲ KOSTUMERIAI 
laukia ką turit dėl musų 
gaus. Ateikit, rašykit arba 
fonuoklt. J,

S. J. DARGUŽIS 
807 W. 18th St.

Ganai 4960

KALN/k NUMAŽINTA $1,100
Turiu parduoti gražų 6 kambarių 

bungalow, viskas Įmūryta, kieto 
medžio, gristi viškai, garažas, $1,000; 
įmokėti, kitus kaip rendą 
$8,900, vertas $11,000, s:i 
5232 S. Wa«htenaw avė.

kaip rendą. Jei jus pašauksite te
lefonu Boulevard 3380, arba atsi- 

I lankysit i musų ofisą, mes išaiš
kinsime jums visas smulkmenas.

W. A. WILKIN & CO., 
'812 W. Garfield Blyd. Blvd. 3380

CRAWFORD Avė. 60X125, ne
toli 64 St. $225 pėdai, 90y 125, ne
toli 65 SI. $175 pėdai. 150yl25, 
kampus 64 Stą $350 pėdai. 264x125, 
61 St. iki 61 PI. $45,000. l/» cash, 
kitus išmokėjimais. Savininkas

Vinccnne.s 7346. ( tur- 
tele-

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Ar jums reikia farmos?
Mes išmainysime 80 akrų farmą, 

netoli Crystal Lake, III. Gera stu- 
ba, barnė ir t. t, $160 už akrą. Nė
ra morgičių. Mes norime vakaruo
se arba Šiaurėj 2 iki 8 flatų narna. 
Atsišaukit 201 Harrison st., Oak 
Park. Tel. Austin 3074.

Žiūrėk šių bargenų
Naujas 5 kambarių mūrinis bunga- 

low, plieno konstrukcijos, furnas šil
domas, aržuolo trimas, ugnavietė, 
knygynas, bufetas, vėliausia plum
bingas, gatvė cementuota, netoli par
ko, 2 blokai nuo Belmont karų, tiktai 
$79ffl), cash $2000, tik viena liko ,už tą namas su garažium. Puikioj apielin' 
kalną. HANSON & OSTROM, 8550 N. kėje, f ’ ‘ ‘ - - -

PARDAVIMUI 7 kambarių medinis

Roselande. Parduosiu pigiai.
10520 So. State St.

1

Financial
Finanaai-Paskolos

A. OLSZEWSKI 
3241 S. Halsted St., 2nd Floor 

Telephone Yards 0062
Daro paskolas ant 

1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 8 kas 

vakaras

AR JUS NORITE
Phoni didesnį užmokesnį, geresnes darbo 

sąlygas? Leiskite mums jums pagel- 
 i bėti, išmokindami jus Auto-Electric 

- i Mechanikos pamokos ant kostumerių 
karų duos jums galę greičiaus ir ge
idaus išmokai to amato ir greitu lai
ku gauti gerą darbą su geru mokes- 
rim Darbą surandame $20.00 ir $40 
mokame besimokinant. Irgi mokina
me važiuoti. Instrukcijos $15.00 ir 

.. .. daugiaus.
rert, at-1 FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL
1507 W. MadUon Street

1 bėti

SUN PORČIAI ir Enclosures, ga-;
ražai, pertaisymas, darbas greit at
liekamas. Mes važiuojam oil® kur.
C. P. Pederson, Stevart 5383.

APSAUGOJIMUI savo sveikatos 
— Išvalykit savo catch basin ir tai
some juos. Patarnavimas Chicagoj 
ir apielinkėsc.
National Catch Basin Clcaning Co. 
1620 W. Lake St. Seeley 7762

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigia-

LIETUVIAI neatidėliokit, artinasi I ma pradinį mokslą j devynis mėne- 
žiema, užsikamšykit langų skyles, sius; aukštesnį mokslą į vienus me- 
BIOUE, 40 metų langų kituojai. Pa- tus. Amerikos Lietuvių Mokykloje 
šaukit, apskaitliavimas dykai, 126 W. jau tūkstančiai lietuvių įgijo mokslus.
Grand Avė., Sup. 7744.

MES parduodame olselio kaino
mis visiems.

People’s Plbg. & Htg. Sup.-Co., 
490 Mllwaukee avė. 
Haymarket 1018—4221

$5 ĮMOKĖTI. Gcneraliai kontrok- 
toriai, muro darbas, plumbingas, na
mus pakeliam, dedam pamatus, sta
tom garažus, pprdirbam senus ir nau 
jus, lengvais išmokėjimais. Gaukit 
musų dykai apskaitliavimų kol pra
dėsit darbų, Bell Cbntracting Co., 
Harr. 0697 vakarais ir nedėlioj Plaza 
1820.

Ateikite Įsirašyti šiandien ir jums 
padėsime jsigyti abelną mokslą. Sa
vo būvį žymiai pagerinsite, kai busi
te abelnai ir visose mokslo šakose 

į apsišvietę.
Amerikos Lietuvių 

Mokykla
J. P. Olekas, Mokytojas 

3106 So. Halsted St„ Chicago. III.

KNYGVEDYSTĖS ir apskaltliavi- 
mo mokinama privatiškai universite
tą baigusios instruktoriaus, dienomis 
ar vakarais, priimami stnidentai, trrrf 
tos pasekmes, nebrangu.

Phont Van Buren 2130


